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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Олег ТОПУЗОВ, академік, віцепрезидент Національної академії педагогічних 

наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор  

Ігор ЦЕПЕНДА, ректор Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор 

Ярослав КІЧУК, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

доктор педагогічних, професор 

Наталія БОГДАНЕЦЬ-БІЛОСКАЛЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України  

Інна ЧЕРВІНСЬКА, доктор педагогічних  наук, професор  кафедри педагогіки 

початкової освіти, завідувач творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська 

школа Українських Карпат» Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника  

Тетяна ЗАСЄКІНА, доктор педагогічних наук, заступник директора з  науково-

експериментальної роботи Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України 

Олена БУДНИК, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

початкової освіти, директор Центру інноваційних освітніх технологій "PNU-

Ecosystem" Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  

Оксана ДЖУС, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної 

освіти та інноваційних технологій Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника  

Оксана КОНДУР, доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного 

факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  

Марія ОЛІЯР, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника  

Юрій МОСКАЛЕНКО, кандидат педагогічних наук, професор, директор Івано-

Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника  

Оксана ПОЯСИК, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового Інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
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УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ З НАГОДИ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

19 травня 2022 р. відбудеться 

ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція 
 

 «УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: 
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ  

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ», 
 

ПРИСВЯЧЕНОЇ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ВИШИВАНКИ 

 

Початок роботи конференції 12-00 год. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ:  

1. Українська національна ідентичність, мова та  культура в умовах 
війни. 

2. Соціокультурні трансформації українських національних 
символів у час воєнної агресії. 

3. Освітній феномен українських оберегів в епоху цифровізації 
суспільства: регіональний контекст. 

4. Національні архетипи української мови. 

5. Формування культурної компетентності здобувачів освіти. 

6. Вишиванка як об’єднавчий код українців у світі. 
 

THEMATIC DIRECTIONS OF THE ONLINE CONFERENCE: 

1. Ukrainian national identity, language and culture in wartime. 

2. Socio-cultural transformations of Ukrainian national symbols during 
military aggression. 

3. The educational phenomenon of Ukrainian talismans in the era of 
social digitalization: regional context. 

4. National archetypes of the Ukrainian language. 

5. Formation of students' cultural competence. 

6. Embroidery as a unifying code of the Ukrainians in the world. 
 

Науковий форум проходитиме у форматі онлайн. 
Покликання на вхід для участі в онлайн конференції: 

https://pu.webex.com/pu-
ru/j.php?MTID=m5d3877aa3e154a747b7943f1500ebd54 

Запрошуємо до участі у конференції! 
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ПОРЯДОК РОБОТИ  

 

ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

 «УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: 

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ  

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ», 

 
ПРИСВЯЧЕНОЇ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ВИШИВАНКИ: 

 

 

 

12:00–17:00 
 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

доповіді на пленарному засіданні – до 10 хв; 

виступи на секціях – до 7 хв; 

запитання та обговорення – до 5 хв. 

 

 

РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська 
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Секція 1 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, 

МОВА ТА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Секція 2 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СИМВОЛІВ 

У ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ 

 

Секція 3 

ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКИХ ОБЕРЕГІВ 

В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

 

Секція 4 

НАЦІОНАЛЬНІ АРХЕТИПИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Секція 5 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Секція 6 

ВИШИВАНКА ЯК ОБ’ЄДНАВЧИЙ КОД 

УКРАЇНЦІВ У СВІТІ 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

 

Вітальне слово: 
 
Олег ТОПУЗОВ, віцепрезидент Національної академії 

педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, академік, (м.  иїв, 
Україна  

 
 
Ігор ЦЕПЕНДА, ректор Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, 
професор (м. Івано-Франківськ, Україна   

 
 
Тарас КРЕМІНЬ, уповноважений із захисту державної мови, 

український політик, науковець, громадський діяч 
 
 
Оксана БІЛОЗІР, народна артистка України,  дипломат,  депутат 

IV-VIIІ скликань, громадська і політична діячка 
 
 
Леся ВОРОНЮК, громадська діячка, засновниця свята 

Вишиванки 
 
 

Оксана САВЧУК, депутат Верховної Ради України, голова 
підкомітету з питань безпеки на транспорті 

 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Політик
https://uk.wikipedia.org/wiki/Науковець
https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадський_діяч
https://uk.wikipedia.org/wiki/Народний_депутат_України_4-го_скликання
https://uk.wikipedia.org/wiki/Народний_депутат_України_8-го_скликання
https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадські_діячі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Політика_України
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Вітання з Музею: 
Юрій ПЛЕКАН, кандидат історичних наук, доцент, директор 

 оломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

Оксана ПОЯСИК, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки і психології  оломийського навчально-наукового 
інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника 

Ярослава ТКАЧУК, генеральний директор, Національний музей 
народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата  обринського 

 
 

Вітання від української діаспори з м. Дубай, 
Об’єднані Арабські Емірати: 

Nataliya SERDYUK «Sophia» Ukrainian School in the UAE. 
Наталія СЕРДЮК, директорка Української Школи «Софія» (м. Дубай, 

Об’єднані Арабські Емірати  ; 
Тетяна СУХОВІЄНКО, Української Школи «Софія» (м. Дубай, Об’єднані 

Арабські Емірати   tetiana.suh@gmail.com. 
Тетяна СПІВАКОВСЬКА, (м. Дубай Об’єднані Арабські Емірати  
 
 

Оксана ЛЕВИЦЬКА, Голова Світової  оординаційної Виховно-
Освітньої Ради Світового  онгресу Українців (м. Торонто,  анада  

 
 

Андрій КУЗЬМИН, Голова Спілки Українців у Данії (м.  опенгаген, 
Данія  

 
 

Вітання від української діаспори з м. Рочестер, США: 
модератор - Nataliya SAVKA:  

Олег ЛЕБЕДЬКО, почесний консул України в США (м.Рочестер , США) 
Nataliya KOSTIW, Brockport SUNY student  
Iryna DIVONKA, Webster High School Senior Student  
Natalie LEBEDKO, UR Upstate medical university 
 
 

Ольга ДЗЮБАН, президент української ГО "Джерело", засновник 
Української школи «Нове покоління». (м.Барселона, Іспанія  

 
 

Марко СИРНИК, український культурно-громадський діяч у 
Польщі, голова фонду «Просвіта», засновник мандрівного фестивалю 
української культури в Польщі 

https://www.facebook.com/UkrainianSchoolintheUAE/?__tn__=%2Cd-UC*F
mailto:tetiana.suh@gmail.com
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Вітання від учасників Асоціації науково-дослідних, 
навчально-методичних лабораторій педагогічних закладів 

вищої освіти України 

 
Світлана КОНДРАТЮК, кандидат педагогічних наук, професорка 

директорка Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, Сумський 
державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Юрій МОСКАЛЕНКО, кандидат філософських наук, професор, 
директор Івано-Франківського фахового коледжу Державного вищого 
навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 

Наталія ГУДИМА, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії та методик початкової освіти, завідувач наукової лабораторії 
«Теорія і практика початкової освіти»  ам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Наталія БАХМУТ, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, завідувач наукової лабораторії 
«Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції 
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» 

Тетяна БАБЮК, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії та методик дошкільної освіти, завідувач науково-навчальної 
лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» 

Ольга ФЕДІЙ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 
викладання, завідувач навчально-наукової лабораторії «Інноваційних освітніх 
рішень» Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г.  ороленка 

Світлана РОМАНЮК, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Надія КІЧУК, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної 
педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти, декан педагогічного 
факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Оксана КОНДУР, доктор педагогічних наук, професор, декан 
педагогічного факультету Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника 

Марія ОЛІЯР, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 
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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 
PLENARY REPORTS 

 

Наталія КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ, кандидат філологічних 
наук, доцент, керівник секретаріату комітету Верховної Ради з питань 
культури і духовності у 2007–2019 рр., дипломат 

Вишиванка в радянському ідеологічному забарвленні 
 
Оксана ІВАСЮК, культурно-громадська діячка, засновниця музею 

Володимира Івасюка в Чернівцях, кандидат філологічних наук, доцент. 
Самоідентифікація, вихована на вишиванках - як рушійна 

сила об’єднання за для перемоги у російсько-українській війні 
 
Алла БОГУШ, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

(академік  НАПН України, НАПН України, професор кафедри теорії та 
методики дошкільної освіти, Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені  . Д. Ушинського 

Вишиванка як символ духовно національної ідентичності 
української молоді 

 
Георгій ФІЛІПЧУК, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, НАПН України  
Українська вишиванка як цінність ідентичності 
 
Віталій КОНОНЕНКО, доктор філологічних наук, професор, 

академік НАПН України, Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника 

Національні архетипи української мови 
 
Микола ЄВТУХ, доктор педагогічних наук, професор дійсний член 

(академік  НАПН України, головний науковий співробітник відділу 
історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України.  

Національні ідеї у творчості Лесі Українки 
 
Галина МИХАЙЛИШИН, доктор філософських наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи, Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника  

Особливості прояву української ментальності в умовах війни 
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Ольга ДЕРКАЧОВА, доктор філологічних наук, доцент, професор 
кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника  

Неологізми війни як маркер ідентичності українців 
 
Олександр МІХНО, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, директор Педагогічного музею України, старший 
науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 
біографістики,  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського  

Вишиванка в освітньому просторі Павлиської середньої 
школи 1960-х років (за матеріалами фотоархіву Педагогічно-
меморіального музею В.О. Сухомлинського) 

 
Михайло ЖУРБА, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри всесвітньої історії та археології Національного педагогічного 
університету ім. Михайла Драгоманова 

Ідентифікація українського та псевдослов’янського етносу в 
модерному історичному дискурсі 

 
Ганна КАРАСЬ, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

кафедри методики музичного виховання та диригування, 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

Тема вишиванки у солоспівах Миколи Лисенка (на 
ознаменування 180-річчя з дня народження) 

 
Тетяна ЗАСЄКІНА, доктор педагогічних наук, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України (м. иїв, Україна  

Вишиванка як засіб впливу на емоційну сферу учнів 
 
Ярослав КІЧУК, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету доктор педагогічних, професор 
Етнопедагогічний потенціал вишиванки в умовах 

полікультурного середовища 
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Олександр ЛАВРІНЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної 
освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України  

Український феномен педагогічної майстерності: від 
педагогіки Добра до педагогіки зраненого серця" 

 
Наталія БОГДАНЕЦЬ-БІЛОСКАЛЕНКО, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувачка відділу навчання мов національних меншин 
і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

Образ вишиванки в сучасній художній літературі  
 
Інна КОВАЛІВ, засновниця та керівник Молодіжної телестудії 

MediaLAB, журналіст 
Збереження національної ідентичності серед молоді в умовах 

війни 
 
Beata PIECHOTA, Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki 

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Polska 
Rękodzieło ludowe inspiracją do wychowania estetycznego i 

patriotycznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym  
 
Ron ROACH, Ph. D., chair of the Department of Appalachian Studies at 

East Tennessee State University, East Tennessee State University. 
Heritage Interpretation and Museum Studies 
 
Катерина ЖУРБА, доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та 
міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН 
України 

Війна та смисложиттєві цінності українців 
 
 
 

МАЙСТЕР-КЛАС 

 
Зоряна ЛЕНІВ, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри професійної освіти та інноваційних технологій, 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

Потенціал вишиванки в процесі реалізації творчо-освітнього 
проєкту «Воєнно-патріотичні руханки» 

https://www.etsu.edu/cas/das/bluegrass/facstaff/ronroach.php
https://www.etsu.edu/cas/das/
https://www.etsu.edu/cas/das/
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Ірина САДОВА, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки і методики початкової освіти Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка; 

Лілія СТАХІВ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки і методики початкової освіти Дрогобицький державний 
педагогічний університет 

Виховний потенціал української вишиванки у підручниках «Я 
пізнаю світ» (за освітньою програмою «Інтелект України») 

 
Сергій ДЕРЕВ'ЯНКО, доктор політичних наук, професор кафедри 

політичних інститутів та процесів, Заслужений працівник освіти 
України, Прикарпатський національний  університет імені Василя 
Стефаника 

Політична мова в умовах російсько-української війни 
 
Оксана ДЖУС, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри професійної освіти та інноваційних технологій, 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

Педагогіка українського зарубіжжя другої половини ХХ ст.: 
провідні тенденції та персоналії 

 
Олена ГОРОШКІНА, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту 
педагогіки НАПН України 

Становлення особистості сучасного учня: виховний аспект 
 
Віолетта ДУТЧАК, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувачка кафедри музичної україністики та народно-
інструментального мистецтва, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

Капела бандуристів ім. Т.Шевченка на захисті національної 
культури (від Другої світової до сьогодення російсько-української 
війни) 

 
Ron ROACH, Ph. D., chair of the Department of Appalachian Studies at 

East Tennessee State University 
Heritage Interpretation and Museum Studies 
 

https://www.etsu.edu/cas/das/bluegrass/facstaff/ronroach.php
https://www.etsu.edu/cas/das/
https://www.etsu.edu/cas/das/
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Віолетта ЛАППО, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки і психології  ННІ Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника  

Етнокультурні виміри духовного зростання особистості 
 
Станіслав КАРАМАН, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу навчання мов національних 
меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

Міжкультурний феномен вишиванки 
 
Діана CАБОЛ, кандидат психологічних наук, доцент,  иївський 

університет імені Бориса Грінченка 
Терапевтичний вплив української народної вишивки на 

реципієнта 
 
Олена БІВОЛАРУ, доктор філологічних наук, завідувач кафедри 

української мови та літератури факультету іноземних мов,  
Бухарестський університет (Universitatea din București, România  

Вишиванка та румунська «ія» – символ культурної збіжностї 
двох країн 

 
Таміла ГРУБА, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

української мови та літератури, декан історико-філологічного 
факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем'янчука 

Соціокультурний аспект фахової підготовки майбутніх 
учителів української мови та літератури 

 
Інна ЧЕРВІНСЬКА, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки початкової освіти, завідувачка творчої навчально-наукової 
лабораторії «Гірська школа Українських  арпат» Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

Національна ідентичність: соціокультурний вимір 
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Ольга ФЕДІЙ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 
методик їх викладання, завідувач навчально-наукової лабораторії 
«Інноваційних освітніх рішень» Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г.  ороленка 

Базові принципи використання естетотерапевтичного 
потенціалу вишиванки в освітньому процесі у час воєнної агресії. 

 
Tomasz KUK, prorektor ds wspolpracy międzynarodowej Wyższa 

Szkoła Lingwistyczna (Poland  
Coaching akademicki jako narzędzie rozwoju ucznia  
 
Марія ФЕДУНЬ, доктор філологічних наук, доцент, професор 

Івано-Франківський ОІППО  
Національнп ноша у рецепціях Олени Пчілки та Олени 

Кисілевської (Сіменович) 
 
 
 
 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

 
Надія ФЕДИШИН, завідувач Музею українського народного 

побуту при Східницькому ЗЗСО Східницької селищної ради 
Дрогобицького району Львівської обл. 

Вишиванка — оберіг роду і генетичний код українців 
 
Марія ПАЗИНЮК, аспірантка, викладач Івано-Франківський 

фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 

Книга як засіб навчання, інтелектуального розвитку людини, 
її духовного зростання та формування національної ідентичності  
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РОБОТА ЗА ТЕМАТИЧНИМИ ПАНЕЛЯМИ 

 

 

 

 

 

 
 

ПЕРША ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 

 

 

ДРУГА ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 

 
 

Напрями конференції 1, 3, 5 

залишаються на платформі 

 

Cisco Webeks 

 

 

Напрями конференції 2, 4, 6 

Покликання для входу:   
 

https://meet.google.com/ycv-wnwc-qdk 
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Секція 1 
 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, 

МОВА ТА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Вишиванка в дитячій літературі як засіб світосприйняття й 

ідентичності дошкільника 
Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Виховний потенціал курсу «Я досліджую світ» для формування 

національної ідентичності молодших школярів 
Височан Леся Михалівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Формування національно-культурної ідентичності здобувачів освіти 

в умовах воєнного часу 

Грицишин Любов Богданівна, вчитель початкових класів 

Княгиницького ліцею Івано-Франківського району 

 

Політична мова в умовах російсько-української війни 

Дерев'янко Сергій Миронович, доктор політичних наук, професор 

кафедри політичних інститутів та процесів Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Неологізми війни як маркер ідентичності українців  

Деркачова Ольга Сергіївна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
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Педагогіка українського зарубіжжя другої половини ХХ ст.: провідні 

тенденції та персоналії 
Джус Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Національно-патріотичне виховання молоді: виклики сучасності 
Дідух Ірина Ярославівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Капела бандуристів ім. Т. Шевченка на захисті національної 

культури (від Другої світової до сьогодення російсько-української війни) 

Дутчак Віолетта Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри музичної україністики та народно-інструментального 

мистецтва Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Національні ідеї у творчості Лесі Українки 

Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник 

відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України 

 

Війна і смисложиттєві цінності української молоді 
Журба Катерина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН 

України 

 

Ідентифікація українського та псевдослов’янського етносу у 

модерному історичному дискурсі 
Журба Михайло Анатолійович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри всесвітньої історії та археології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 

Українська національна культура в умовах сучасних глобалізаційних 

процесів 
Ілійчук Любомира Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 
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Українська література для дітей як інструмент формування 

національної ідентичності школярів 
Качак Тетяна Богданівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Вишиванка як особистісне «Я» у формуванні українського контексту 

традиції  

Качмар Олександра Василівна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри фахових методик і технологій початковоі освіти 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Вплив іншомовізмів на функціонування української мови 

Кашуба Наталія Вікторівна, кандидат філологічних наук, викладач 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

Збереження національної ідентичності серед молоді в умовах війни 
Ковалів Інна Василівна, засновниця та керівник Молодіжної телестудії 

MediaLAB, журналіст 

 

Проблема мовних контактів: використання пам'яток української 

писемності російськими лексикографами. 

Кос Тетяна Миколаївна, студентка Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

 

Український феномен педагогічної майстерності: від педагогіки 

Добра до педагогіки зраненого серця 
Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики 

педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

 

Готовність викладачів гуманітарних дисциплін до розвитку 

методичної компетентності в умовах воєнного стану 

Ликтей Людмила Миколаївна, методист, викладач Івано-

Франківського фахового коледж Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
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Січовий рух на Покутті 

Марчук Микола Васильвич, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового 

інститут Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Формування національно-культурної ідентичності особистості як 

наукова проблема 
Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки і методики початкового Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 

Фразеологія російсько-української війни 

Мєлєкєсцева Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Пропагування української культури, мови, традицій та обрядів в 

країнах Європи 

Нич Оксана Богданівна, кандидат педагонічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Мовна ідентичність у контексті війни в Україні 
Оліяр Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Книга як засіб навчання, інтелектуального розвитку, духовного 

зростання, формування національної ідентичності 

Пазинюк Марія Василівна, аспірант Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», викладач Івано-Франківського фахового коледжу Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». 

 

Мова як засіб формування національної ідентичності майбутніх 

учителів почанкових класів в умовах війни  

Палеха Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 

та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 
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Наша українська милозвучна мова 

Пастух Лілія Миколаївна, вчитель Лисківського комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Журавненської селищної ради 

Стрийського району Львівської області 

 

Етнокультурні та політичні репресії російської окупаційної влади у 

Галичині (1914-18рр.),  – «традиції, новації, аналогії» у війні 2022р. 

Плекан Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, директор 

Коломийського навчально-наукового інституту Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Музичний фольклор українських Карпат як джерело етнокультури 

Поясик Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового 

інституту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Імплементація ментальних рис українського народу у вітчизняне 

хорове мистецтво 
Растригіна Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

 

Формування національної ідентичності молодших школярів 

засобами української вишивки 
Романюк Світлана Захарівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Духовна культура українського народу в час війни 

Сміх Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри педагогіки 

та психології Івано-Франківського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Формування в майбутніх учителів національної ідентичності як 

основи ствердження української нації 

Сойчук Руслана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач (професор) кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої 

освіти Рівненського державного гуманітарного університету 
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Виховний потенціал української вишиванки у підручниках «Я пізнаю 

світ» (за освітньою програмою «Інтелект України») 
Стахів Лілія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки і методики початкової освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

 

Культурно-психологічні чинники трансформації національної 

ідентичності в умовах війни 
Тимків Лідія Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Формування мовлення у дитини дошкільного віку в умовах війни як 

складника української національної ідентичності 

Товкач Ірина Євгеніївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології дошкільної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

 

Особливості трансформації власних географічних назв періоду 

зросійщення й радянізації 

Торчинський Михайло Миколайович, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української філології Хмельницького 

національного університету 

 

Етика нових технологій на уроках української мови та 

літературного читання молодших школярів в умовах війни 

Третяк Наталя Володимирівна, кандидат, доцент, доцент кафедри 

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Збереження мовної культури в умовах воєнного стану. 
Тронь Андрій Андрійович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської філології Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Українська вишивка як засіб формування національної свідомості 

студентської молоді в умовах війни 
Цюняк Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 
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Національні ідеї у творчості Пантелеймона Куліша 

Шевченко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії та 

філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України 

 

Роль та значення української мови в умовах сьогодення. 
Шкребтієнко Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

викладач кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій 

 

Розквіт української культури в межах воєнного часу 
Шпаляренко Юлія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. 

Ушинського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Секція 2 
 

 

 

 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СИМВОЛІВ 

У ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ 
 

Вишиванка як архетип колективного несвідомого української нації 
Вертель Антон Вікторович, кандидат філософських наук, доцент, 

заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту 

педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Квазіспонукальні англійські конструкції у промовах політичних 

лідерів у час воєнної агресії 

Дерев’янко Оксана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри англійської філології Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Роль української народної вишиванки в національно-патріотичному 

вихованні дітей дошкільного віку 
Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Потенціал вишиванки в процесі реалізації творчо-освітнього 

проєкту «Воєнно-патріотичні руханки» 
Ленів Зоряна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Народний стрій як символ національної самоідентифікації в повісті 

Анатолія Свидницького «Люборацькі» 

Лопушан Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 



24 

 

Символ дерева життя у кодовій системі української вишиванки 

Мафтин Лариса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Соціокультурна трансформація ляльки-мотанки у час воєнної 

агресії: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал. 

Рудюк Тетяна Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Трансформаційні процеси в культурі сучасної України 
Русин Галина Андріївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Творчість як самоідентифікація українців у час воєнної агресії 
Стефанишин Лідія Романівна, старший викладач кафедри методики 

викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 

Навчально-наукового інституту мистецтв Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Українська символіка в сучасному польському медіапросторі: 

стереотипи і нове сприйняття 
Торчинська Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри слов'янської філології Хмельницького національного 

університету 
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Секція 3 
 

 

 

 

 

ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКИХ ОБЕРЕГІВ В ЕПОХУ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

 

Полтавські регіональні традиції у килимовій вишивці Анастасії 

Гнатівни Іващенко 
Браїлко Юлія Іванівна, кадидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка  

 

Вишиванки Волині: традиції та сучасність 
Вітюк Валентина Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

Ознайомлення з предметами домашнього вжитку та українським 

одягом як ефективна умова виховання національної свідомості 

дошкільників 

Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець- Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка 

 

Шляхи ознайомлення старших дошкільників з орнаментикою 

вишиванки як символу культурної ідентифікації українця 

Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Роль української народної вишиванки в національно-патріотичному 

вихованні дітей дошкільного віку 

Каньоса Наталія Григорівна, Кандидат психологічних наук, Доцент, 

Доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 
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Символіка вишивки гуцульського костюму гірських районів 

Прикарпаття 
Клепар Марія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Розвиток просторового гнозису у старших дошкільників завдяки 

вишиванню 

Кучерак Ірина Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, доцент 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Символи та обереги українців як засоби самовиховання особистості 

школяра 
Лемко Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Актуалізація традицій вишиваних оберегів в контексті цифровізації 
Ліпчевська Інна Леонідівна, аспірант, науковий співробітник відділу 

навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 

педагогіки НАПН України 

 

Рослинні орнаменти у вишиванках на Полтавщині (природничий 

аспект) 

Макаренко Яна Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший 

викладач кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 

та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Вишиванка - символ нескореності української нації 
Мірошніченко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Гердан 
Пащенко Олена Вікторівна, старший науковий співробітник 

лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України  
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Освітньо-виховний потенціал української вишивки в контексті 

дошкільної освіти  
Пукас Іванна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Вишиванка як символ української нації в часи окупаційних режимів 

Романишин Руслана Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Формування національної ідентичності майбутніх викладачів 

закладів вищої освіти засобами українских оберегів: особливості Західного 

регіону України 

Стражнікова Інна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана 

Ступарика Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Освітній феномен українських оберегів 

Суходольна Мар’яна Михайлівна, керівник гуртків Івано-

Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

 

Про обереги українського народу на уроках в початковій школі 
Третяк Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Методи цифрової віртуалізації українських оберегів для підготовки 

вчителів початкової школи 
Хімчук Ліліана Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Українські традиції сімейного виховання у дошкільній 

освіті:практичний аспект 

Шаповалова Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка  
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Українська вишиванка та її роль у формуванні громадянської 

солідарності майбутніх учителів в умовах суперечливих інформаційних 

викликів 

Яремович Марія Андріївна, аспірант Рівненського державного 

гуманітарного університету, викладач, методист Бродівського фахового 

педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича 
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Секція 4 
 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНІ АРХЕТИПИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Формування громадянської відповідальності в системі виховної 

роботи 

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. 

Ференца Ракоці ІІ 

 

Ознаки та символіка гуцульського тексту: літературознавчий вимір 
Васильчук Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Українська ментальність у системі національних архетипів 
Воробець Олексій Дмитрович, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Вербалізація концепту «Вишиванка» в покутських говірках 

Гавадзин Оксана Ярославівна, кандидат філологічних наук, викладач 

Івано-Франківського фахового коледжу 

 

Словесний код народної вишивки 

Осіпенко Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Лексика вишивання: етимологічний аспект 

Русакова Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
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Народне вишиття Карпат та сучасна інтерпретація на основі 

колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття імені Й. Кобринського  

Ткачук Ярослава Юріївна, генеральний директор Національного музею 

народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського 
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Секція 5 
 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Академічний коучінг як інструмент розвитку студентів 

Kuk Tomasz Piotrowicz, mgr, adiunkt, prorektor ds wspolpracy 

międzynarodowej Wyższa Szkoła Lingwistyczna 

 

Спецкурс з історії розвитку жіночої ремісничої освіти в Україні: 

розвиваємо україноцентризм майбутніх педагогів  
Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Методичне керівництво організацією дослідницької діяльності 

дошкільників з народознавства в закладі дошкільної освіти 
Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного  університету імені Івана Огієнка 

 

Формування багатомовної компетентності засобами неформальної 

освіти 
Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогігічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та 

зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

 

Формування фахової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів в умовах соціокультурного середовища закладу вищої 

освіти 

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
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Комунікативна культура вихователів закладів дошкільноі освіти як 

складник професійної компетентності  
Березовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

 

Культурні аспекти раціонального природокористування у 

Передкарпатті 

Бєлова Наталія Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент, 

доцент кафедри географії та природознавства Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

До питання про індикатори міжкультурного спілкування здобувачів 

вищої освіти 
Біла Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

 

Використання краєзнавчих матеріалів у процесі формування 

національної ідентичності учнів початкової школи 
Близнюк Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Формування національної самосвідомості студентів педагогічного 

ЗВО у процесі залучення до неформальної мистецької освіти 

Богута Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 

та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Особливості формування мистецької компетентності учнів 

молодшого шкільного віку засобами інтерактивних технологій 
Бондар Юлія Володимирівна, аспірант, асистент кафедри початкової 

освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла 

Коцюбинського 
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Становлення народознавчої компетентності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти  
Бутенко Віта Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С .Макаренка 

 

Формування культурної компетеності молодших школярів при 

вивченні математичної освітньої галузі через використання орнаментів 

вишиванок 

Васько Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Вплив народної вишивки на формування національної свідомості 

сучасної молоді 

Веретко Оксана Ігорівна, старший викладач кафедри методики 

викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Фольклоризм сучасної української літератури 

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Формування культури спілкування на уроках української мови учнів 

ліцею 

Галаєвська Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

науковий співробітник відділу навчання української мови Інституту 

педагогіки НАПН України 

 

Формування ключових компетентностей учнів закладів загальної 

середньої освіти в процесі реалізації STEAM-проєкту «Українська 

вишиванка»  
Галик Степан Деонізійович, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 м. Зборова Зборівського району Тернопільської області 

 

Формування культурної компетентності у фахівців соціального 

забезпечення 

Гальчич Ірина Петрівна, викладач кафедри соціальної політики 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 



34 

 

Формування педагогічної культура майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва  
Гатеж Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Особливості формування культурної компетентності в учнів 

початкових класів  
Гой Наталія Василівна, кандидат економічних наук, доцент, викладач 

Івано-Франківського фахового коледжу Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Формування культурної компетентності майбутніх учителів 

української мови і літератури у ЗВО 

Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик 

їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Виховний потенціал уроку української мови 

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту 

педагогіки НАПН України 

 

Культурна компетентність як складова педагогічної діяльності 
Горячок Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри слов’янськоі філологіі Хмельницького національного 

університету 

 

Ознайомлення здобувачів освіти з елементами дизайну українського 

національного одягу 
Грицишин Петро Семенович, вчитель Княгиницького ліцею 

Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

 

Ціннісні орієнтири сучасної української освіти 
Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і 

технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування 

культурної компетентності учнів на уроках інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

Грітченко Тетяна Яківна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування громадянськоі компетентності здобувачів освіти 
Грошовенко Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри початкового навчання Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Вишиванка як засіб формування загальнокультурноі грамотності 

учнів початкових класів НУШ 
Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Формування культурної компетентності у здобувачів початкової 

освіти 
Демчишина Інна Володимирівна, вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 комунальної власності 

Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області 

 

«Код Вишиванки»: в контексті правового виховання студентської 

молоді 
Деркачова Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри 

правознавства та галузевих юридичних дисциплін Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 

Загальнокультурна компетенція – умова розвитку культури 

особистості та суспільства у всіх її аспектах 
Довбенко Світлана Юріівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Роль української символіки у формувані культурної обізнаності та 

читацької грамотності учнів НУШ 

Дячок Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, директор 

Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-

дошкільний навчальний заклад» м. Хоростків Хоростківської міської ради 

Гусятинського району Тернопільської області 
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Українська народна гра як важливий засіб духовного й фізичного 

виховання молодшого школяра 
Загоруйко Наталія Павлівна, викладач кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Проблема формування культурологічної компетентності майбутніх 

вчителів початкової школи 
Загорулько Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

науковий співробітник відділу міжнародних зав'язків та наукової співпраці 

Інституту педагогіки НАПН України 

 

Українська вишиванка як засіб формування етнокультурної 

компетентності сучасного педагога   
Іванова Дора Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

 

Формування культурологічної компетентнтності особистості в 

умовах НУШ  
Калита Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 

Вишиванка як актуальний символ незламності незламності 

українського духу. 
Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

учений секретар Інститут педагогіки України 

 

Інтерактивні методи формування виконавської культури студента-

хормейстера.  

Касьянова Вікторія Олександрівна, доцент, доцент кафедри теорії та 

методики музичної освіти НПУ імені Михайла Драгоманова 

 

Етнокультурна складова професійної підготовки майбутніх 

вихователів ЗДО 
Кирста Наталія Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
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Розвиток історичної пам'яті у студентів засобом вишивки 

Кіліченко Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Національно-патріотична ідентичність молодших школярів 

Ковальчук Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Вишита сорочка як засіб формування світоглядної культури 

майбутніх учителів початкових класів під час виготовлення ляльки 

"Маґодзи" 
Ковальчук Анатолій Федорович, старший викладач кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Формування екологічної поведінки учнів початкової школи засобами 

етнокультури  
Колишкіна Алла Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Методи і форми вивчення українського мелосу на заняттях 

музичного мистецтва в НУШ 
Колоскова Жанна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший викладач кафедри мистецької освіти факультету педагогіки, 

психології та мистецтв Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

 

Українська етнопедагогіка у підготовці фахівця соціальної сфери  
Комар Ірина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 
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Реалізація ідеї формування у студентської молоді патріотичних 

цінностей при засвоєнні курсу «Інноваційні технології навчання у 

початковій школі» 

Комар Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій 

школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Психолого-педагогічний потенціал української вишиванки  

Коптюк Лідія Андріївна, викладач Педагогічного фахового коледжу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Вишиванка як духовний скарб українського народу у здобувачів освіти 

Копчук-Кашецька Марія Степанівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Інформаційно-бібліографічні ресурси наукових бібліотек як спосіб 

збереження мовних та культурних особливостей в змісті фахової 

компетентності здобувачів вищої освіти 

Кропочева Наталія Миколаївна, науковий співробітник відділу 

інформаційно-освітніх ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського 

 

Формування культурної компетентності майбутнього вчителя 

української мови в процесі вивчення лінгводидактичних дисциплін 

Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри української мови та методики її навчання Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

 

Формування патріотизму в старшокласників у процесі навчання 

української мови 

Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри української мови та методики її навчання Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

 

Етнокультурні виміри духовного зростання особистості 
Лаппо Віолетта Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-

наукового інституту Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
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Формування культурної компетентності учнів початкових класів в 

умовах НУШ 
Лозенко Анна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки і методики початкового навчання Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

Формування культурної компетентності в учнів початкової школи 

на уроках «Я досліджую світ» 
Лоюк Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Етнокультурні технології як невід’ємний складник сучасного 

освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 
Луценко Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник Лабораторії дошкільної освіти і виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України 

 

Народознавчий компонент у змісті художнього-продуктивної 

діяльності 
Малкович Мирослава Михайлівна, кандидат психологічних наук, 

викладач кафедри теорії і методики навчання Івано-Франківського інституту 

післядипломної освіти 

 

Формування культурної компетентності учителя НУШ 

Матвеєва Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Виховання культури спілкування у закладах вищої освіти серед 

майбутніх учителів  
Мондич Оксана Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 

 

Вивчення народної вишивки як засіб патріотичного виховання учнів 

Москалюк Надія Ігорівна, вчитель початкових класів Турківського 

ліцею П’ядицької сільської ради 
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Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до народних 

символів України  
Московчук Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, академік 

Міжнародної академії інноваційних технологій, старший викладач 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Формування етнокультурної компетентності учнів старших класів 

на уроках української літератури та мистецтва  
Нестеренко Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з навчально-виховної роботи Івано-Франківського 

фахового коледжу Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Використання ціннісного світу української народної вишивки в 

початкових класах 

Павленко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

До питання про індикатори міжкультурного спілкування здобувачів 

вищої освіти 
Панченко Інна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри французької філології Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова 

 

Виховний потенціал української вишивки 

Пена Любов Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Українська вишивка як засіб формування цінностей етнодизайну 

молодших школярів 

Пилипів Наталія Володимирівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Формування культури спілкування у майбутніх філологів 

Подлевська Неля Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету 
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Національно-культурні аспекти в навчанні стилістики української 

мови 
Попович Анжеліка Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Громадянська культура як основа національно-патріотичного 

виховання молоді   
Протас Оксана Любомирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 

Шляхи формування народознавчої компетентності учнів початкової 

школи  

Проц Марта Орестівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

 

Формування цифрового громадянства студентів у міжкультурному 

середовищі в контексті патріотичного виховання 

Процай Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 

та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Театралізована діяльність як засіб формування культурної 

компетентності майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти 

Пушкар Лариса Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Підготовка майбутнього вчителя до національного виховання 

молодших школярів в процесі оволодіння вишивкою 
Роєнко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій 

школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
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Формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців 

соціальної сфери 
Сабат Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 

Терапевтичний вплив української народної вишивки на реципієнта 
Cабол Діана Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри освітнього лідерства Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

Вишиванка, як невід'ємна частина патріотичного виховання 
Сідор Людмила Валеріївна, асистент кафедри декоративно-прикладного 

та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 

 

Формування у студентів культурних компетентностей як важливої 

складової діяльності в соціальній сфері  
Ткач Іванна Яремівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної політики Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

 

Формування культурної компетентності у забезпеченні 

прогресивного розвитку національної освіти 
Турчин Тамара Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Базові принципи використання естетотерапевтичного потенціалу 

вишиванки в освітньому процесі у час воєнної агресії 
Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри початкової освіти, природничих і математичних 

дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Етнокультурний чинник меморіальних музеїв України 
Філіпчук Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і 

технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Формування культурної компетентності майбутніх вчителів 

початкових класів в умовах методичної практики у вищих закладах 

освіти 

Ходаківська Снєжана Володимирівна, молодший науковий 

співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Мовленнєвий етикет як складова формування культурної 

компетентності 

Цибульська Світлана Михайлівна, кандидат наук, старший викладач 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до інтеграції 

гуцульської етнокультури в освітній процес початкової школи 

Чепіль Марія Василівна, старший викладач кафедри педагогіки і 

психології Коломийського навчально-наукового інституту Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 

Формування культурної компетентності студентів факультету 

початкової освіти 
Чучаліна Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій 

школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Лінгвокультурні концепти в міжмовній комунікації студентів-

філологів 

Шевчук Зореслава Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Ознайомлення з інформацією про символи української культури у 

процесі навчання української мови як державної 

Шевчук Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання мов 

національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН 

України 
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Культурна компетентність вчителя та педагогічні умови її 

формування 
Щербина Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного 

університету 

 

Актуальні проблеми виховання дітей і молоді засобами 

етнопедагогіки  
Янченко Тамара Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка 

 

Формування національних цінностей при підготовці майбутніх 

фахівців ЗВО 

Ярошенко Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувачка кафедри соціальної політики Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 
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Секція 6 
 

 

 

 

 

ВИШИВАНКА ЯК ОБ’ЄДНАВЧИЙ КОД УКРАЇНЦІВ У СВІТІ 
 

Вишиванка як засіб єднання поколінь 
Білєр Оксана Славіківна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної і початкової освіти  Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренко 

 

Вишиванка як засіб формування національної свідомості студентів 

Благун Наталія Михайлівна, доктор педагогічних педагогічних наук, 

професор, професор кафедри нової педагогіки початкової освіти Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 

Вишиванка як символ духовно національної ідентичності української 

молоді 
Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, академік, професор 

кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

 

Традиції та новаторство у вишиваній творчості Ганни Вінтоняк  
Волощук Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Орнаментика як розряд етнокультурної традиції 
Ворощук Оксана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 

Рослини рідного краю у вишиванці 
Гаврило Олена Іллівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 

кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
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Традиційна жіноча сорочка як джерело вивчення та популяризації 

культурної спадщини Гуцульщини 
Генцар Олеся Миколаївна, викладач Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка 

 

Українська вишиванка та її вплив на культуру українського народу 
Дарій Ілля Дмитрович, асистент кафедри факультету архітектури, 

будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Вишиванка - символ Батьківщини  

Деренько Віта Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач ВСП 

«Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України» 

 

Інноваційність та експериментальність художніх напрямів у 

дизайні для модних інновацій. 

Жаворонкова Мирослава Іллівна, заслужений майстер народної 

творчості України, асистент кафедри декоративно-прикладного мистецтва 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Локальні особливості вишивки Тернопільщини 
Завіша Галина Іванівна, завідувач сектора зберігання відділу фондів, 

науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

 

Вишита сорочка – оберіг українського народу 
Замрозевич-Шадріна Світлана Романівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, доцент Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Українська вишиванка у вихованні громадянськості молодших 

школярів в умовах інтегрованого навчання 
Іванчук Марія Георгіївна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Українська вишиванка: код нації 

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
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Вишиванка як важлива частина культури українського народу 

Калініна Ганна Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу 

економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки 

НАПН України 

 

Символи вишиванки Черкащини 
Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

Тема вишиванки у солоспівах Миколи Лисенка (на ознаменування 

180-річчя з дня народження) 

Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри методики музичного виховання та диригування 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Образно-інтонаційна сфера розкриття теми вишиванки у музиці 

Касьянов Валентин Васильович, старший викладач кафедри 

інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Вишиванка як оберіг для Збройних сил України 
Кирилюк Наталія Василівна, студентка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Проводимо цікаво День Вишиванки в умовах воєнного стану 

Криган Серафима Герасимівна, науковий співробітник Чернівецької 

філії Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України 

 

Вишиванка як важлива частина культури українського народу  

Малюга Микола Миколайович, молодший науковий співробітник 

відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту 

педагогіки НАПН України  

 

Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами 

позашкільної освіти 

Мартіна Олеся Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 
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Сучасний дизайн вишитого одягу як елемент трансформації 

орнаментики та колористики ноші Закерзонського краю 
Мерва Людмила Сергіївна, кандидат педагогічних наук, учений 

секретар Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

 

Вишиванка в освітньому просторі Павлиської середньої школи 1960-х 

років (за матеріалами фотоархіву Педагогічно-меморіального музею В.О. 

Сухомлинського) 
Міхно Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, директор Педагогічного музею України, старший 

науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 

біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського 

 

Орнаменти вишиванок: регіональні особливості 

Москаленко Алла Миколаівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник декана факультету психології, доцент кафедри педагогіки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

«Вишивана» картина світу українців 
Наконечна Лариса Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Постать Марії Заньковецької в площині етнокультурного простору 

України 

Недін Лариса Миколаївна, доцент кафедри акторської майстерності та 

режисури драми, доцент кафедри сценічної мови Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого 

 

Українська вишиванка як автентичний одяг Слобожанщини 
Кондратюк Світлана Миколаївна, Кандидат педагогічних наук, 

Професор, Директор Навчального-наукового інституту педагогіки і 

психології Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

Павлущенко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Парфілова Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
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Вишиванка як моделююча основа полікультурного освітнього 

простору в умовах сьогодення 
Плетеницька Лідія Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 

Ознайомлення з українською вишивкою дітей старшого дошкільного 

віку: народознавчий  аспект 

Руденко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

 

Українська народна вишивка та її ціннісний світ 

Слободянюк Альона Володимирівна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Магічні візерунки: урок гаптування в інтегрованому курсі «Англійська 

мова+образотворче мистецтво» 
Стиркіна Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Вишиванка с. Виженка, семантика та колористика. 
Толошняк Олександр Вікторович, асистент кафедри містобудування та 

урбаністики Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

 

Творчість Олени Гасюк в контексті розвитку мистецької освіти 

Буковини 
Фединчук Ольга Богданівна, кандидат мистецтвознавства, асистент 

кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Національна ноша у рецепціях Олени Пчілки та Олени Кисілевської 

(Сіменович)  
Федунь Марія Романівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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Вишиванка як відголос етнічної культури українців діаспори 

Північної Америки 
Фомін Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Українська вишиванка у вихованні громадянськості молодших 

школярів в умовах інтегрованого навчання 

Цуркан Таісія Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, асистент 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Традиції проведення Дня вишиванки 
Чепига Світлана Василівна, директор Берегометського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Берегометської селищної ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

Духовно-ціннісний символізм української вишивки 

Черепанова Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 
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ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 

 

Бабій Вероніка Михайлівна, вихователь Комунального дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) №32 «Солов’ятко» Івано-Франківської 

міської ради Івано-Франківської області 

 

Барановська Вікторія Вадимівна 

 

Барна Яна Василівна, студент 

 

Бережна Таміла Іванівна, кандидат педагогічних наук, вчений секретар 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України 

 

Берчук Тетяна Петрівна, студент, корекційний педагог Громадської 

організації «Світанок» 

 

Бєлєткова Олена Володимирівна, вчитель-логопед Управління освіти, 

молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області 

 

Боднар Богдана Ігорівна, логопед Закладу дошкільної освіти 

«Вербиченька» 

 

Боднарюк Світлана Михайлівна, науковий співробітник Чернівецької 

філії Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України 

 

Бойко Світлана Михайлівна, студент Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Бойченюк Христина Михайлівна, студент 

 

Босович Вікторія Василівна, студент 

 

Велегурська Наталя Петрівна, директор Фараонівського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Петропавлівської сільської 

ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

 



52 

 

Герчак Антоніна Іванівна, консультант КУ «Глибоцький центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

 

Григорків Роксолана Олегівна, студент Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Григорчук Андріяна Андріївна, молодший спеціаліст, вчитель-логопед 

Великобичківського закладу дошкілької освіти №1 Великобичківської 

селищної ради 

 

Гуменюк Оксана Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №18 загального розвитку 

 

Гуменюк Юлія Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №18 загального розвитку 

 

Дєдова Оксана Олександрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №18 загального розвитку 

 

Димид Світлана Миронівна, вихователь Закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) №154 Львівської міської ради 

 

Довгій Вікторія Юріївна, студент Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Капраль Галина Володимирівна, керівник гуртка-методист Зразкового 

фольклорного гурту «Барвінок», ліцей №80 Львівської міської ради 

 

Клапійчук Олександра Володимирівна, директор Опорного закладу 

«Мигівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти» Берегометської селищної ради Вижницького району 

Чернівецької області 

 

Кожухар Олеся Володимирівна, заступник директора школи з 

навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури 

Фараонівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Петропавлівської сільської ради 

Білгород-Дністровського району Одеської області 

 

Костик Ярина Мар'янівна, асистент вчителя Долішненської середньої 

загальноосвітньої школа І-ІІ ступенів Стрийського району Львівської області 
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Костишин Наталія В'ячеславівна, студент, асистент вчителя 

Солотвинського ліцею Солотвинської селищної ради Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області 

 

Куцалаба Юлія Михайлівна, студент Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Мельничук Тетяна Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри культурології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

 

Михайлова Аліна Іванівна, вихователь Спеціалізованого (спеціального) 

санаторію «Косів» Міністерства охорони здоров’я України 

 

Нікішенко Галина Василівна, вчитель-логопед Закладу дошкільної 

освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 23 «Струмок» Черкаської міської 

ради 

 

Огерук Олександра Василівна, вчитель Молодківського ліцею 

Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області 

 

Ординець Наталія Олександрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №12 комбінованого типу 

«Веселка» 

 

Орос Іванна Іванівна, вихователь, Вишківського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) №1 «Веселка» комбінованого типу  

 

Петрик Галина Юріївна, методист Культурно-освітнього комплексу 

«Академія сучасної освіти А+» 

 

Пижик Лілія Валеріївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

дошкільного навчального заклад ( ясла-садок) №18 загального розвитку 

 

Проць Ірина Романівна, вчитель-логопед Закладу дошкільної освіти 

№43 Львівської міської ради 

 

Пучко Лариса Валеріївна, учитель ТОВ «Центр освіти «Оптіма» 
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Радомський Ігор Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Садова Ірина Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки і методики початкової освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

 

Самко Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Селецька Світлана Степанівна, вчитель Хмельницької середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 

 

Скрипник Тетяна Миколаївна 
 

Сливчук Ольга Миколаївна, вчитель філії Пробійнівської гімназії 

Гринявського ліцею Білоберізької сільської ради 

 

Сплавінська Софія Петрівна, вихователь логопедичної групи Закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Ластівка» Калуської міської ради Івано-

Франківської області 

 

Стасів Уляна Іванівна, вихователь Дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок)№11 «Пізнайко» 

 

Тарангул Любов Миколаївна, начальник Чернівецької філії Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти 

і науки України 

 

Тачинська Надія Петрівна, вчитель початкових класів Чарторийського 

ліцею Маневицької селищної ради Волинської області 

 

Тріщ Софія Геннадіївна 

 

Філіппова Світлана Альбертівна, вихователь закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок)  загального розвитку  № 18 «Зірочка» 

 

Фільо Марина Михайлівна, учитель початкових класів Свалявського 

ЗЗСО №4 з поглибленим вивченням окремих предметів Свалявської міської 

ради 
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Харітоненко Леся Анатоліївна, директор ТОВ «Київська гімназія 

«Міжнародна школа М’Андрик» 

 

Цехмістир Аліна Іванівна, консультант Глибоцького центру 

професійного розвитку педагогічних працівників 

 

Цісельська Тамара Анатоліївна, студент Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Черпіта Олена Василівна, вчитель образотворчого мистецтва 

Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст.4 Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області 

 

Яневич Людмила Анатоліївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №18 загального розвитку 

 

Ященко Марія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №102 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 
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ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ  

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30-17:00 

 

 

 

 

 

Покликання на приєднання: 

 

https://pu.webex.com/pu-

ru/j.php?MTID=m5d3877aa3e154a747b7943f1500ebd54 
 

 

 

 
  

 


