
 

 
Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури  

Інституту педагогіки НАПН України 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА КОРІННИХ НАРОДІВ І 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ» 

пам’яті відомої  вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940-2009) 

та з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України 
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ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України. 

 

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Білостоцький технічний університет, Польща; 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, кафедра дошкільної та початкової освіти; 

Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра 

полоністики і перекладу; 

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського; 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет», кафедра журналістики; 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 

Чернівецька філія; 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, НМЦ 

медіа інформаційного та ресурсного забезпечення освіти, кафедра педагогіки, 

психології та теорії управління освітою; 

Камя’нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

кафедра теорії та методик початкової освіти; 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут; 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра 

методики викладання світової літератури; 

Полтавський національний педагогічний університет імені І. Г. Короленка, 

кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання; 

Хмельницький національний університет, кафедра слов’янської філології. 

 



 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА КОРІННИХ НАРОДІВ І 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ» 

пам’яті відомої  вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940-2009) 

та з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України 

 

25 листопада 2021 року 

 

Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України 

Час Захід 

Посилання для 

підключення  

до платформи  

Google Meet 

 

10.00-10.10 
Реєстрація учасників конференції 

(підключення) 

Платформа  

Google Meet 

https://meet.google.co

m/cvz-rxfc-yer 

10.15-10.30 Відкриття конференції 

10.30-12.30 Пленарне засідання  

12.30-13.00 Перерва 

13.00-15.00 
Робота в секціях за тематичними 

напрямами конференції 

15.00-15.15 Підведення підсумків 

15.15-15.30 Закриття конференції 

 

Регламент: 

доповіді на пленарному засіданні – до 10 хв. 

виступи – до 7 хв. 

запитання та обговорення – до 5 хв. 

https://meet.google.com/cvz-rxfc-yer
https://meet.google.com/cvz-rxfc-yer


 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 https://meet.google.com/cvz-rxfc-yer 

 

Модератори:  

Богданець-Білоскаленко Наталя Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та 

зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та 

зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

 

Відкриття конференції: 

 

Вітальне слово 

Засєкіна Тетяна Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи 

Богданець-Білоскаленко Наталя Іванівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання мов 

національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН 

України 

 

Науково-педагогічна спадщина Ґудзик Ірини Пилипівни  

(виставка пам’яті відомої вченої, доктора педагогічних наук,  

Ірини Пилипівни Ґудзик (1940–2009) та з нагоди 95-річчя Інституту 

педагогіки НАПН України)  

Відеопрезентація 1 

Бакуліна Наталія Валеріївна, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання 

мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки 

НАПН України; 

Бондарчук Оксана Борисівна, 

завідувач відділу зберігання фонду та обслуговування користувачів ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

 

https://meet.google.com/cvz-rxfc-yer


 

Пленарне засідання 

 

Доповіді з презентаціями 

  

Романюк Світлана Захарівна, 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 

«Формування готовності вчителів початкових класів до забезпечення 

мовної освіти учнів ЗЗСО з мовами навчання національних меншин»; 

 

Сіранчук Наталія Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор Київського університету імені 

Бориса Грінченка, Педагогічний інститут 

«До проблем сучасної орфонімії та принципу градаційності навчання 

української мови»; 

 

Шумицька Галина Василівна, 

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

«Багатомовна освіта в закладах національних меншин як шлях до 

врегулювання мовного питання»; 

 

Горошкіна Олена Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу української мови та 

літератури Інституту педагогіки НАПН України 

«Методи формування ключових компетентностей учнів 5-6 класів на 

уроках української мови»; 

 

Сухарєва Світлана Володимирівна, 

доктор філологічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри полоністики і 

перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки 

«Перекладацькі компетентності як важлива складова формування 

полоністичної освіти»; 

 

Лапшина Ірина Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, професор Вінницького державного 

педагогічного університету по кафедрі дошкільної та початкової освіти, 

учений секретар Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського 

«Деякі питання формування читацької компетентності у педагогічній 

спадщині Ірини Пилипівни Ґудзик»; 

 

 



Тарангул Любов Миколаївна, 
начальник Чернівецької філії ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

«Формування комунікативної компетентності у вчителів мов 

національних меншин та корінних народів»; 

 

Фiдкевич Олена Львiвна, 

кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 

педагогіки НАПН України 

«Модель багатомовної освіти у закладах загальної середньої освіти з 

навчанням мов корінних народів і національних меншин»; 

 

Давидюк Людмила Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент, професор Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова, кафедра методики викладання світової 

літератури, провідний науковий співробітник відділу навчання мов 

національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН 

України  

«Висвітлення сутності компетентнісно орієнтованого навчання мов в 

лінгводидактичній спадщині І.П. Ґудзик»; 
 



 

Робота в секціях за тематичними напрямами конференції 

(доповіді з презентаціями, дискусії, обговорення) 

 

 

Актуальність наукової спадщини І. П. Ґудзик в контексті розвитку 

сучасної української мовно-літературної освіти 

 

Бакуліна Наталія Валеріївна, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання 

мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки 

НАПН України  

«Ідеї багатомовного навчання у науково-педагогічній спадщині 

І. П. Ґудзик»; 

 

Шевчук Лариса Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання 

мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки 

НАПН України  

«І. П. Ґудзик про роботу учнів з текстами: короткий огляд»; 

 

 

Багатомовна освіта в закладах загальної середньої освіти з навчанням і 

вивченням мов корінних народів і національних меншин 

 

Боднарюк Світлана Михайлівна, 
науковий співробітник Чернівецької філії ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»  

«Оновлення освітнього менеджменту Нової української школи»; 

 

Богута Валентина Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, природничих 

і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Формування міжнаціональної толерантності в учнів початкової 

школи»; 

 

Заремба Людмила Василівна, 
науковий співробітник Чернівецької філії ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»  

«Багатомовність в початковій школі в закладах загальної середньої 

освіти з навчанням румунською мовою»; 

 

Мірошніченко Тетяна Віталіївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, природничих 



і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Розвиток комунікативної толерантності майбутніх учителів 

початкових класів з курсу “Загальні основи педагогіки”»; 

 

Московчук Людмила Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, академік Міжнародної академії Інноваційних 

технологій, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

«Особливості вивчення румунської мови у закладах загальної середньої 

освіти Буковини»; 

 

Павленко Юлія Григорівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  початкової освіти, природничих 

і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Збагачення мовлення молодших школярів народознавчою лексикою на 

уроках “Технології”»; 

 

 

Українська мова в закладах загальної середньої освіти з навчанням і 

вивченням мов корінних народів і національних меншин 

 

Ліпчевська Інна Леонідівна, 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та 

зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

«Формування усного мовлення учнів 1-2 класів на уроках української мови в 

закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних 

меншин»; 

 

Процай Людмила Петрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, природничих 

і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Використання інтернет-ресурсів для навчання державної мови 

національних меншин»; 

 

Філіп Юлія Леонтіївна, 
завідувач НМЦ медіаінформаційного та ресурсного забезпечення освіти 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області  

«Актуальність і практика використання методики предметно-мовного 

інтегрованого навчання (CLIL) у полікультурному середовищі 

Чернівецької області (автори Філіп Ю.Л., Унгурян І.К., Голєва А.О.)»; 

 

Чуб Костянтин Федорович, 



кандидат фізико-математичних наук,  доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках рідної 

мови у початковій школі»; 

 

 

Літературна освіта корінних народів і національних меншин 

 

Горячок Інна Владиславівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов‘янської філології 

Хмельницького національного університету 

«Виховне спрямування дитячих творів Гжегоша Касдепке»; 

 

Мельник Анжела Олегівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової 

літератури Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

«Основні напрями використання музики  у процесі вивчення зарубіжної 

літератури у школі»; 

 

Остапчук Вікторія Вікторівна, 
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри полоністики і 

перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки 

«Основні уваги щодо перекладу молитви « че на ш » слов’янськими 

мовами»; 

 

Чепурко Олена Михайлівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання світової 

літератури Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова  

«Специфіка вивчення сучасної української історичної прози в класах з 

навчанням мовою національних меншин»; 

 

Чернухін Євген Костянтинович, 

кандидат філологічних наук, провiдний спiвробiтник вiддiлу навчання мов 

нацiональних меншин Iнституту педагогiки НАПН України  

«Урумська література в закладах загальної освіти України: недосяжна 

мрія або найближче майбутнє?»; 

 

Формування ключових компетентностей у навчанні мов і літератур 

корінних народів і національних меншин 

 

Богданець-Білоскаленко Наталя Іванівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання мов 



національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН 

України 

«Лінгводидактичні засади формування діалогічної компетентності учнів 

3-4 класів шкіл з навчанням мовами національних меншин»; 

 

Гудима Наталія Василівна, 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

«Комунікативна компетентність учнів початкових класів як умова 

успішного оволодіння українською мовою у базовій школі»; 

 

Дзюбак Тетяна Віталіївна, 

учитель Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дунаєвецької міської ради 

Хмельницької області 

«Формування ключових компетентностей у навчанні мов і літератур 

корінних народів і національних меншин за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій»; 

 

Караман Станіслав Олександрович,  

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки 

НАПН України. 

«Формування в учнів 5 класу шкіл з мовами національних меншин 

предметної компетенції під час навчання фонетики  на засадах 

особистісно орієнтованого  підходу»; 

 

Караман Ольга Володимирівна,  

кандидат педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 

педагогіки НАПН України 

«Формування в учнів 6 класу шкіл з мовами національних меншин 

предметної компетенції під час вивчення морфології на засадах 

діяльнісного підходу»; 

 

Снєгірьова Валентина Василівна, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник відділу мов національних меншин та зарубіжної 

літератури Інституту педагогіки НАПН України 

«Формування ключових компетентностей школярів у вивченні зарубіжної 

літератури в умовах адаптаційного циклу»; 

 

Унгурян Ірина Корнеліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області, кафедра педагогіки, психології та теорії 



управління освітою 

«Розвиток комунікативної компетентності здобувачів освіти в 

полікультурному освітньому середовищі засобами технології CLIL»; 

 

Федій Ольга Андріївна, 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Формування комунікативних компетентностей вчителя початкової 

школи засобами епістолярної терапії»; 

 

Хорошковська-Носач Тетяна Петрівна, 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та 

зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

«Формування мовленнєвої компетентності учнів початкових класів 

закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних 

меншин»; 

 

Шуплик Оксана Петрівна, 

учитель Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дунаєвецької міської ради 

Хмельницької області 

«Розвиток багатомовної компетентності сучасних учнів як дієвий 

інструмент підготовки молодого покоління до життя в умовах 

міжнародної взаємодії»; 

 

 

Академічна свобода вчителя, творчість і партнерство учасників 

освітнього процесу 

 

Власенко Наталія Олександрівна, 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри початкової освіти, природничих і 

математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Реалізація права вчителя початкових класів на академічну свободу в 

процесі викладання інтегрованого курсу “Я досліджую світ”»; 

 

Гібалова Наталія Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, природничих 

і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Формування комунікативної компетентності студентів з урахуванням 

принципу академічної свободи»; 

 

Карапузова Наталія Дмитрівна, 
кандидат педагогічних наук, професор  кафедри початкової освіти, 



природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Принципи ефективної взаємодії вчителя початкової школи та батьків 

учнів в умовах НУШ»; 

 

Ковальчук Алла , 

учитель початкових класів Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дунаєвецької 

міської ради Хмельницької області 

 

Мартіна Олеся Володимирівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

«Новий учитель Нової української школи: академічна свобода та 

автономія вчителя»; 

 

Мєлекєсцева Наталія Василівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

«Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках мовно-

літературної освітньої галузі»; 

 

Пенюшкевич Тетяна Ростиславівна, 

учитель Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Дунаєвецької міської ради 

Хмельницької області 

«Реалізація права вчителя мов національних меншин на академічну 

свободу»; 

 

Стиран Наталія Миколаївна, 

учитель початкових класів Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дунаєвецької 

міської ради Хмельницької області 

 

Шевчук Зореслава Сергіївна, 

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

«Особливості формування комунікативної компетенції сучасного 

керівника закладу освіти»; 

 

 

Інноваційні підходи до навчання мов і літератур корінних народів і 

національних меншин у формальній і неформальній освіті 

 

Подлевська Неля Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов'янської філології 

Хмельницького національного університету, кафедра слов'янської філології 



«Вивчення польської мови на засадах компетентнісного підходу у 

процесі здобуття вищої освіти»; 

 
Починок Євгенія Анатоліївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, природничих 

і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені І. Г. Короленка 

«Методика проведення звукової дихальної гімнастики у початковій 

школі»; 

 

Szuper-Jakubiuk Dorota 

магістр, викладач польської мови як іноземної Білостоцького техничного 

університету; 

 

Теслюк Лариса Василівна, 

учитель зарубіжної літератури та російської мови Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Дунаєвецької міської ОТГ 

«Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках зарубіжної 

літератури та російської мови». 

 

Підведення підсумків 

(запитання, відповіді, пропозиції) 

 

Закриття конференції 

(відеопрезентація 2) 

Відео «В пам'ять про Ірину Ґудзик» 

творці: Корсаков В. О., Бакуліна Н. В. 

 


