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Використання дидактичних ігор під час навчання з математики молодших школярів 
 
Гергі Вікторія – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету, м. Ізмаїл 
Теоретичні засади явища булінгу в закладах освіти 

 
СЕКЦІЯ 3. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: 

СУЧАСНИЙ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Рябушко Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
англійської мови та перекладу Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Використання сучасних автентичних засобів навчання англійської мови в новій українській школі 
 
Смалько Олена Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики 
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
Сучасні електронні послуги для задоволення культурно-освітніх потреб: переваги та потенційні 
небезпеки 
 
Глущук Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального 
мовознавства, слов’янських мов та світової літературиІзмаїльського державного гуманітарного 
університету, м. Ізмаїл 
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні гуманітарних дисциплін у 
закладі вищої освіти 
 
Ліпчевська Інна Леонідівна – науковий співробітник відділу навчання мов національних 
меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України; аспірантІнституту 
педагогіки НАПН України, м. Київ 
Застосування TagCloud для збагачення україномовного лексичного запасу учнів початкових класів 
шкіл з викладанням мовами національних меншин 
 
Звєкова Вікторія Корніївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету, м. Ізмаїл 
Використання мультимедійних технологій як засіб інноваційного навчання молодших школярів 
 
Діхтяренко Вікторія – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 



Настільні ігри як інструмент особистісного розвитку дитини  
 
Лозова Софія-Михайлина – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Формування вихователем освітнього е-середовища для забезпечення тематичного навчання 
старших дошкільників 
 
Нідєлку Тетяна – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Особливості застосування мультимедійних технологій та інформаційно-комп’ютерних засобів 
навчання у роботі з дітьми початкової школи 
 
Нічіпорук Олена – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Формування медіаграмотності вчителів початкових класів 
 
Чернова Віоріка – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл  
Виховання та навчання особистості дитини в колективі в умовах інклюзивного навчання 
 
Барбакар Галина – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Розвиток критичного мислення на уроках у початковій школі 

 
СЕКЦІЯ 4. ІНТЕГРАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  

ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Біла Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету, м. Ізмаїл 
Інноваційні технології підготовки студентів гуманітарних спеціальностей до крос-культурної 
комунікації 
 
Ашурбаєва Рукія Каххоровна – викладач кафедри педагогіки, психології, мов Бухарського 
державного медичного інституту імені  Абу Алі ібн Сино, м. Бухара, Республіка Узбекистан 
Влияние интегрированного подхода при  формировании личности 
 
Мельникова Руслана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Інтегрований  урок як форма реалізації міжпредметних зв’язків 
 
Шадиєв Феруз Джахонович –  вихователь спеціалізованої школи №123 м. Бухари;  
Раджабова Райно Махмудівна – студентка 2-курсу факультету дошкільної освіти 
Бухарськогодержавного університету, м. Бухара, Республіка Узбекистан 
Научковий керівник: Джалилов Зарафшон Бахшуллаевич – кандидат педагогічних наук (PhD), 
доцент Бухарського державного університету, м. Бухара, Республіка Узбекистан 
Психолого-медико-педагогический консилиум в школе 
 
Вахабов Анвар Абдусаттарович – стажер-дослідник кафедри педагогіки Ташкентського 
державного педагогічного університету імені Нізамі, м. Ташкент, Республіка Узбекистан 
Педагогическая интеграция как фактор гуманизации высшего образования 
 
Дімова Валентина – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 



Розвиток у молодших школярів механізмів ціннісного ставлення до людей 
 
Савчук Світлана – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Формування пізнавальної діяльності молодших школярів як педагогічна проблема 
 
Самсонникова Ілона – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Педагогічні підходи до визначення математичної грамотності в молодших школярів на етапі 
організації позакласної роботи 
 
Цзінь Яоцюань – аспірант педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету, м. Ізмаїл 
Інноваційні технології формування національної ідентичності особистості педагога (вектор 
саморозвитку засобами музичної діяльності) 
 
Даной Валентина – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Еколого-гуманітарна освітня парадигма як основа формування екологічної культури дітей 
 
Гапоченко Юлія – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Практичне застосування інтерактивних технологій для формування інтелектуальної культури 
молодших школярів 
 
Желяскова Марина – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Розвиток зв’язного мовлення у дітей: лінгводидактичний аспект  
 
Брахмі Мехді Джамел – аспірант педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Інноваційні педагогічні технології як ресурс екологічної освіти сучасної молоді 
 
Недялкова Альона – студентка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Інтегроване навчання в початковій школі  

 
СЕКЦІЯ 5. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У  

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
 

Лесіна Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету, м. Ізмаїл 
Альтернативні заклади дошкільної освіти у параметрах компетентнісної освітньої парадигми 
 
Халілова Наргіза Ікромаліївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
психологіїТашкентського державного педагогічного університету імені Нізамі, м. Ташкент, 
Республіка Узбекистан 
Рефлексия как условие саморазвитие личности  
 
Кічук Антоніна Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та 
практичної психології Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Деякі інноваційні підходи до мотивації самозбереження студентами психоемоційного здоров’я 
 



Давранова Дільдора Саїдівна – кандидат педагогічних наук (PhD), Узбецький університет 
світових мов, м. Ташкент, Республіка Узбекистан 
Формирование педагогической компетенции у будущих специалистов педагогических вузов 
 
Давранов Нурзод Ісмаїлович – старший викладач кафедри Бухарського державного 
університету, м. Бухара, Республіка Узбекистан 
Профессиональная компетентность современного учителя физкультуры 
 
Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат педагогічних наук, викладач української мови та 
літератури, зарубіжної літератури Миколаївського юридичного коледжу Національного 
університету «Одеська юридична академія», м. Миколаїв 
Соціокультурна компетентність на уроках української мови 
 
Рустамова Гавхар Бахрановна – викладач кафедри методики початкової освіти Бухарського 
державного університету, м. Бухара, Республіка  Узбекистан 
Формирование компетентностей ученика через специфическую интерпретацию образа тополя в 
узбекских народных песнях 
 
Мондич Оксана Валентинівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 
 
Комар Ірина Іванівна – викладач англійської мови Миколаївського юридичного коледжу 
Національного університету «Одеська юридична академія», м. Миколаїв 
Професійна іншомовна компетентність майбутніх юристів 
 
Ноговіцина Наталя Георгіївна – викладач кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової 
та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Використання народних традицій у формуванні гармонійної особистості дошкільника 
 
Матюхіна Варвара – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Дошкільна освіта як важлива складова підготовки дітей до школи 
 
Колесник Ольга – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Трудова дисципліна як виховна вимога сучасної програми дошкільної освіти 
 
Ірина Кобилянська – магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, м. Ізмаїл 
Організація спільної проєктної діяльності молодших школярів і батьків в умовах початкової 
школи 
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