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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 
 

 
Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор 
педагогічних наук, професор, голова оргкомітету; 

 
Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана педагогічного факультету 

з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, професор кафедри 
теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, доцент; 

 
Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; 
 
Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти; 
 
Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти; 
 
Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти; 
 
Олійник Олена Михайлівна , асистент кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти. 
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ДОПОВІДІ 

 

1. Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Використання етнокультурного потенціалу в ознайомленні дошкільників з 
природним довкіллям 

 

2. Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та інформатизації 
навчального процесу, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Реалізація системи етнокультурного виховання студентської молоді в 
поліетнічному освітньому середовищі: моніторинг етнокультурної 
спрямованості здобувачів вищої освіти 

 

3. Бачинська А. В., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
психологічних наук, доцент) 

Українські національні народні ігри в сучасному закладі дошкільної освіти 
 

4. Бачинський Д. П., аспірант першого року навчання (наук. керівник: 
Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та інформатизації 
навчального процесу, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, 
доктор педагогічних наук, доцент) 

Розвиток етнокультурних уявлень студентської молоді засоби мультимедія 
 

5. Беженар В. І., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Бахмат Н. В., професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор 
педагогічних наук, доцент) 

Упровадження інноваційних педагогічних технологій у систему формування 
етнокультурної ідентичності та розвитку творчих здібностей молодших 
школярів 

 

6. Бик Д. Р., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Борейко О. С., доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент) 

Формування етнокультурної ідентичності учнів на уроках «Я досліджую 
світ» 

 

7. Боднарюк О. Д., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Бахмат Н. В., професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор 
педагогічних наук, доцент) 

Формування етнокультурної компетентності молодших школярів на уроках 
математики 
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8. Буджак Л. В., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент) 

Специфіка проведення квест-ігор з краєзнавства в роботі з дітьми 
дошкільного віку 
 

9. Білопольська М. Я., вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО № 20 
«Дзвіночок» 

Використання народної іграшки в образотворчій діяльності дітей 
дошкільного віку 

 

10. Бута Л. І., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
психологічних наук, доцент) 

Українські народні ігри як засіб національного виховання старших 
дошкільників 

 

11. Василів М. І., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти, кандидат педагогічних наук) 

Народна іграшка як засіб ознайомленням з довкіллям і розвитку мовлення 
 

12. Васільєва С. В., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
психологічних наук, доцент) 

Українське народне свято як засіб етнокультурної ідентичності та 
національного єднання 

 

13. Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та методик, кандидат 
педагогічних наук 

До проблеми використання музики на заняттях народознавчого циклу: умови, 
шляхи, можливості 

 

14. Газіна І. О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Роль фольклору у формуванні етнокультурної ідентичності студентів 
 

15. Галаманжук Л. Л., професор кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти, доктор педагогічних наук, доцент 

Формування естетичних захоплень народним пластичним мистецтвом при 
вихованні любові до Батьківщини старших дошкільників 
 

16. Гоменюк Н. В., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Гордійчук М. С., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент) 

Педагогічна сутність національно-трудових традицій українського народу 
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17. Гордійчук М. С., заступник декана педагогічного факультету з виховної 
та профорієнтаційної роботи, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Українознавство в педагогічному процесі як важливий змістовний фактор 
морально-естетичного виховання  дошкільника 

 
18. Гудима Н. В., завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, 

кандидат філологічних наук, доцент; Мєлєкєсцева Н. В., старший викладач 
кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук 

Етнокультурні особливості формування національно-мовної особистості 
молодшого школяра 

 

19. Гуменюк О. М., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та інформатизації 
навчального процесу, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, 
доктор педагогічних наук, доцент) 

Формування етнокультурної толерантності здобувачів початкової освіти 
на уроках української мови в освітній практиці Нової української школи 

 
20. Даниленко М. В., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 

Бахмат Н. В., професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор 
педагогічних наук, доцент) 

Формування етнічної ідентичності дітей молодшого шкільного віку засобами 
ейдетичних технік 

 

21. Демчик К. І., старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти, кандидат педагогічних наук 

Українські народні ремесла та промисли як чинники етнокультурної 
ідентичності сучасної студентської молоді 
 

22. Івасечко О. Б., вихователь-методист Кам’янець-Подільського ЗДО № 20 
«Дзвіночок» 

Народознавча робота в закладі дошкільної освіти: нові підходи і творча 
реалізація 

 

23. Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, 
кандидат психологічних наук, доцент 

Формування етнокультурної компетентності особистості майбутніх 
педагогів у системі професійної освіти 

 

24. Киндюк М. Д., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент) 

Особливості використання народного фольклору у процесі розвитку 
екологічних уявлень дітей дошкільного віку 
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25. Кросондович М. О., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
психологічних наук, доцент) 

Етнокультурна спрямованість освітньої діяльності у закладах дошкільної 
освіти 
 

26. Маленька Н. І., директор Кам’янець-Подільського ЗДО № 19 «Калинка» 
Народознавча робота в закладі дошкільної освіти як основна компонента 

формування громадянина-патріота 
 

27. Мартіна О. В., доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, 
кандидат філологічних наук, доцент 

Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування майбутніх учителів 
початкових класів 
 

28. Мей А. В., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент) 

Краєзнавча робота як один з аспектів пізнавального розвитку дитини 
дошкільного віку 
 

29. Олійник О. М., асистент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Українські народні рухливі ігри як педагогічний ресурс особистісної 

траєкторії фізичного розвитку дітей дошкільного віку 
 

30. Оліневич Д. О., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Борейко О. С., доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент) 

Роль інформаційно-комунікаційних технологій в етнокультурній освіті учнів 
початкової школи 
 

31. Пукас І. Л., асистент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, 
кандидат педагогічних наук 

Особливості формування етнокультурної компетентності студентської 
молоді 
 

32. Раца О. Д., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Бахмат Н. В., професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор 
педагогічних наук, доцент) 

Умови формування етнокультурної компетентності учнів початкових класів 
на уроках математики 
 

33. Сидорук Л. М., аспірант першого року навчання (наук. керівник: 
Бахмат Н. В., професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор 
педагогічних наук, доцент) 

Формування етнокультурної ідентичності здобувачів вищої освіти в умовах 
інклюзії 
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34. Ситник П. А., аспірант першого року навчання (наук. керівник: 
Бахмат Н. В., професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор 
педагогічних наук, доцент) 

Становлення етнокультурної ідентичності студентів юридичних 
спеціальностей закладів вищої освіти 

 
35. Торак М. П., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 

Борейко О. С., доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент) 

Засоби формування етнокультурної ідентичності молодших школярів в 
умовах здоров'язбережувального освітнього середовища 

 
36. Третяк Н. В., доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, 

кандидат філологічних наук, доцент 
Формування ключових компетентностей майбутніх учителів початкових 

класів засобами інтерактивного навчання 
 

37. Федорчук В. В., доцент кафедри педагогіки та управління навчальним 
закладом, кандидат педагогічних наук, доцент 

Народна педагогіка як засіб розвитку етнокультурної ідентичності 
студентської молоді 

 
38. Черній О. П., вихователь-методист Кам’янець-Подільського ЗДО № 1 

«Барвінок» 
Форми співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю у вихованні національно-

патріотичних почуттів дітей дошкільного віку 
 

39. Чорненька Н. О., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
психологічних наук, доцент) 

Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентичності 
особистості 

 

40. Шутко С. В., магістрант першого року навчання (наук. керівник: 
Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти, кандидат педагогічних наук) 

Народна іграшка як засіб формування читацьких інтересів дітей дошкільного 
віку 

 
41. Янчук Т. М., вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО № 20 «Дзвіночок» 
Традиції, звичаї, обряди як засіб формування національно-патріотичних 

цінностей у старших дошкільників 
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МАЙСТЕР-КЛАС 

 
 

 
Демчик К. І., старший викладач кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
педагогічних наук 

Феномен подільської писанки: історія, 
традиції, символіка 
 

 

 

 

 

  


