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Формування основ англомовної лексичної компетенції  дітей 
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Чижевська І. Ю. 

 

Формування основ англомовної монологічної мовленнєвої 

компетенції дітей дошкільного віку на засадах 

диференційованого підходу 

2. 

Марковська Н. М. Роль сюжетно-рольової гри у моральному вихованні старших 

дошкільників 
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Матвійчук Н. О. 

 

Формування міжособистісних взаємовідносин дітей старшого 

дошкільного віку засобами гри 
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Мороз Д. Б. 

 

Формування позитивної «Я-концепції» у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі комунікативної діяльності 
5 

Ревуцька М. Є. Розвиток творчості у дітей старшого дошкільного віку засобами 

театралізованої діяльності 
6 

Софієнко І. О. Основи екологічного виховання учнів молодшого шкільного 

віку в поза навчальний час 
7 

Тишкевич Ю. М. Психологічні особливості міжособистісних стосунків у 

молодшому шкільному віці 
8 

Мельник Г. М. Патріотичне виховання молодших школярів засобами проектної 

діяльності у позаурочний час 
9 

Гуринчук Т. І. Формування громадянських якостей учнів початкових класів у 

процесі позакласної роботи 
10 

Стрельченко О. М. Шляхи підвищення ефективності навчання молодших школярів 11 
Черняченко Леся 

Миколаївна 

Формування гуманних взаємин учнів початкових класів на 

основі загальнолюдських цінностей 
12 

Андрійчук  К. О. «Формування основ соціокультурної компетенції учнів 

початкової школи у процесі навчання аудіювання» 
13 

Мельничук К. Е. «Формування основ лексичної компетенції учнів початкових 

класів з використанням мультимедійних засобів (1-й клас 

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської 

мови)» 

14 

Андрущук Т. О. «Розвиток мовлення учнів початкових класів у процесі 

вивчення будови слова на уроках української мови» 
15 

Гакалець Т. М. «Формування інтелектуальних здібностей учнів початкової 

школи у навчально-виховному процесі» 
16 

Гараньська Н. В. «Розумове виховання молодших школярів у педагогічній 

спадщині В.О. Сухомлинського» 
17 

Жигора О. П. «Формування моральних почуттів учнів початкової школи 

засобами казки» 
18 

Кобилиньська  Н. В. «Формування освітнього середовища навчально-дослідницької 

діяльності дітей молодшого шкільного віку на уроках 

української мови» 

19 

Ковальчук А. В. «Методика формування мовленнєвих умінь першокласників у 

період навчання грамоти» 
20 

Ковтонюк Т. В. «Формування білінгвальної особистості молодшого школяра у 

площині крос-культурного навчання української мови» 
21 



Колос М. Ф. «Естетичне виховання молодших школярів у процесі 

позакласного читання» 
22 

Никорич Т. Ю. «Методика розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку 

за текстами українських народних ігор» 
23 

Ободзинська О. В. «Виховання екологічної культури учнів молодшого шкільного 

віку засобами проектних технологій у позаурочний час» 
24 

Поплавська О. Й. «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

естетичного виховання учнів» 
25 

Беляк А. О. «Формування культури мовлення молодших школярів у процесі 

навчальної діяльності (на уроках української мови в 3 класі)» 
26 

Савчук Т. І. «Використання інноваційних технологій на уроках української 

мови в початкових класах» 
27 

Сірик Л. В. «Підготовка майбутнього вчителя  початкової школи до 

впровадження інтерактивних технологій навчання» 
28 

Сірош Ю. П. «Методика запобігання помилкам в учнівських роботах на 

уроках української мови в 3-4 класах» 
29 

Скок Н. М. «Спільна робота школи і сім"ї в моральному вихованні 

молодших школярів» 
30 

Яценко О. В. «Методика формування виразності читання в учнів 3-4 класів» 31 
Найдьон А. О. «Військова освіта в Криму Х1Х – ХХ ст.» 32 

Ковалевич Л. М. «Організаційно-педагогічні засади навчання інтелектуально 

обдарованих дітей у початковій школі» 
33 

Рассоха Т. Ю. «Виховання основ громадянськості у учнів 4 класу засобами 

інноваційних технологій у позаурочний час» 
34 

Кондратюк І. І. «Виховання гуманних взаємин молодших школярів у 

позанавчальній діяльності» 
35 

Лисюк І. Ю. «Розвиток комунікативних умінь в учнів початкової школи 

засобами української етнопедагогіки» 
36 

Березюк Ю. В. «Естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами образотворчого мистецтва» 
37 

Коваль 

Людмила Романівна 

«Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у 

школі засобами ігрової діяльності» 

 

38 

Макарчук О. П. «Впровадження української етнопедагогіки в практику 

родинного виховання» 
39 

Гордін Л. С. «Організація навчання учнів сільської початкової школи 

(др. пол. ХХ – поч. ХХІ  ст.)» 
40 

Давидюк Т. Б. «Організація виховання учнів сільської початкової школи 

(др. пол. ХХ – поч. ХХІ  ст.)» 
41 

Шпак Л. Д. «Педагогічні умови співпраці вчителя початкової школи з 

дитячими громадськими об’єднаннями екологічного 

спрямування» 

42 

Хильчук Ю. В. «Наукові засади функціонування в Україні наукових шкіл 

соціально-педагогічного спрямування» 
43 

Шевчук Н. С. «Реалізація ідей Марії Монтесорі у сучасній дошкільній освіті» 44 
Кучер Т. О. «Організаційно-педагогічні умови родинно-шкільного 

виховання у початкові школі» 
45 

Чопенко Н. В. «Застосування ігрових технологій у навчальному процесі 

початкової школи» 
46 

Козловець Марина 

Валентинівна 

«Педагогічні умови співпраці дошкільного навчально-

виховного закладу та початкової школи» 
47 



Поліщук Т. В. «Розвиток мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів у 

процесі вивчення українськомовних дисциплін» 
48 

Король Т. Г. «Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в групі 

продовженого дня» 
49 

Васильчук  Людмила 

Анатоліївна 

«Виховання морально-етичної культури в учнів початкових 

класів засобами усної народної творчості» 
50 

Тарасенко О. В. «Організаційно-педагогічні умови роботи вчителя початкових 

класів з батьками учнів» 
51 

Решетник Л. Г. «Педагогічні умови застосування ІКТ (інформаційні 

комунікаційні технології)в початковій школі» 
52 

Степаненко Н. А. «Дидактичні умови застосування інноваційних форм і методів 

навчання у початковій школі» 
53 

Ковальчук І. І. «Формування моральних якостей  молодших школярів у 

позакласній роботі вчителя» 
54 

Чижевська В. В. «Формування пізнавальних інтересів учнів початкової школи у 

процесі навчальної діяльності» 
55 

Хоменко Ю. М. «Естетичне виховання молодших школярів у позаурочній 

діяльності засобами українського народного мистецтва» 
56 

Томашевська А. П «Формування емоційно-вольової готовності до школи старших 

дошкільників засобами сюжетно-рольової гри» 
57 

Кондратенко Т. П. «Педагогічні умови адаптації першокласників до навчальної 

діяльності» 
58 

Салміна В. С. «Підготовка учнів четвертого класу до адаптації в основній 

школі» 
59 

Мохова 

Ю. В. 

«Формування  емоційно-почутєвої сфери учнів  початкових 

класів засобами української етнопедагогіки» 
60 

Бабич Н. В. «Упровадження компетентнісного підходу у навчальній 

діяльності вчителів початкової школи» 
61 

Браткевич Т. А. «Формування у молодших школярів свідомого ставлення до 

навчання» 
62 

Нестеренко О. В. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

формування естетичних почуттів учнів засобами мистецтва» 
63 

Никитчук О. В. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

використання природотерапії у роботі з учнями» 
64 

Оліщук А. Б. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

організації позакласної роботи засобами образотворчого 

мистецтва» 

65 

Михальчук Г. В. «Виховання дошкільників засобами української 

етнопедагогіки» 
66 

Заблоцька Н. П. «Організаційно-педагогічні умови функціонування 

малокомплектної школи в умовах нових стандартів початкової 

освіти» 

67 

Єжевська М. П. «Педагогічні умови навчання іноземної мови першокласників» 68 
Кириченко А. М. «Педагогічні умови організації ігрової діяльності учнів 

молодших класів у групі подовженого дня» 
69 

Поліщук 

Дарина Михайлівна 

«Організація навчально-виховної роботи з учнями молодших 

класів у спортивному ліцеї» 
70 

Решняк Л. В. «Вивчення готовності  вчителя початкових класів до розвитку 

творчих здібностей учнів» 
71 

Салій А. О. «Формування творчої уяви дітей з особливими потребами 

засобами казки» 
72 



 

Коляда 

В. М. 

«Формування комунікативних умінь учнів початкових класів у 

процесі викладання гуманітарних дисциплін» 
73 

Пальцева О. В. «Формування естетичних почуттів молодших школярів в 

процесі позакласної роботи вчителя» 
74 

Михальчук М. В. «Формування пізнавального інтересу у молодших школярів 

засобами дидактичної гри» 
75 

Шеремет О. П. «Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання в історії 

педагогічної думки» 
76 

Маківчук С. П. «Становлення теорії розвивального навчання в 

педагогічній спадщині  К.Д. Ушинського» 

77 

Ярош Ю. О. «Організаційно-педагогічні умови навчання молодших 

школярів за науково-педагогічним проектом «Росток» 
78 

Вакульчук О. Л. «Реалізація ідей Софії Русової у сучасній дошкільній освіті» 79 


