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Міністерство освіти і науки України 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

кафедра фізичної культури, біології та основ здоров’я, кафедра дошкільної та 

початкової освіти, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти, кафедра 

музичного та образотворчого мистецтв, кафедра технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін, 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка,  

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 

Національний університет «Львівська політехніка», 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  
 
 
 
 

                                                                                      
  

 
 
 
 

 

ПРОГРАМА 
  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

«ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ ОСВІТИ 

У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО 

ПРОФІЛЮ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Максимчук Борис Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я ІДГУ – голова 

оргкомітету; 

 

Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

педагогічного факультету ІДГУ - співголова оргкомітету; 

 

Баштовенко Оксана Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я ІДГУ – 

співголова оргкомітету; 

 

Граматик Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти ІДГУ; 

 

Федорова Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних  наук,  доцент 

завідувач кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних 

дисциплін ІДГУ; 

 

Звєкова Вікторія Корніївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти ІДГУ; 

 

Ганчева Крістіна Миколаївна – викладач кафедри фізичної культури, біології 

та основ здоров’я ІДГУ; 

 

Сілаєв Віталій Віталійович – викладач кафедри фізичної культури, біології та 

основ здоров’я ІДГУ; 

 

Радовенчик Анастасія – секретар кафедри фізичної культури, біології та основ 

здоров’я ІДГУ, технічний координатор конференції (вул. Рєпіна, 12, каб. 216, 

моб. тел. +380 677566262; e-mail: radovencikanastasia@gmail.com). 

mailto:radovencikanastasia@gmail.com
mailto:radovencikanastasia@gmail.com
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ПОРЯДОК РОБОТИ  
Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Здоров’язберігальне спрямування освіти у підготовці фахівців гуманітарного 

профілю: проблемні питання та шляхи їх розв’язання» 

 

 Четвер, 2 червня 2022 року 

 Google Meet 

13.00-14.30 Пленарне засідання 

14.30-15.00 Перерва 

15.00-16.00 Секційні засідання 

16.00-16.30 Підведення підсумків роботи конференції 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповідь на пленарному засідання – до 10–15 хв. 

Виступ на секційному засіданні – до 10 хв. 

Обговорення доповідей і виступів – до 5 хв. 

Дискусії до 5 хв. 

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(13.00–14.30) 

 
Модератор – Баштовенко Оксана Анатоліївна – кандидат біологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету.   

 

 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
Академії вищої освіти України та Міжнародної академії педагогічних і соціальних 
наук, декан педагогічного факультету. 
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ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ 

 

(13.00-14.30) 

Посилання: https://meet.google.com/snt-prwk-uoa 
 
Ергономічність побудови освітнього процесу ЗВО. 
Йопа Тетяна Володимирівна, старший викладач  кафедри фізичної культури та 
спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». 

 
Оптимальна рухова активність – життєзабезпечуюча траєкторія.  
Баштовенко Оксана Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету.   

 

Сучасні технології управління персоналом фітнес-клубу. 

Корносенко Оксана Костянтинівна, докторка педагогічних наук, професорка, 

завідувачка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової 

фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка. 
 
Маршрути здоров'я у місті: власний досвід. 
Кайдановська Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
Архітектурного проектування Національного університету «Львівська політехніка». 
 

Велосипедний рух як засіб підвищення оздоровчого потенціалу суспільства. Новак 

Владислава Валеріївна,  студентка 1 курсу, педагогічного факультету, кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 
 

Важливі орієнтири здоров’язбереження молоді. Вплив фізичної підготовки для 

самозахисту.  

Маринат Антоніна Іванівна, студентка 2 курсу, педагогічного факультету, кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 
 
Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців, учителів  
природничих дисциплін.  
Мондич Оксана Валентинівна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету. 
 
 

Вплив хімії на життя і здоров’я людини 

Федорова Ольга Василівна, кандидат фізико-математичних  наук,  доцент завідувач 
кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

 

https://meet.google.com/snt-prwk-uoa
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Співпраця інклюзивно-ресурсного центру з закладами освіти. 
Сімон Марина Ростиславівна, консультант-реабілітолог  Ізмаїльського міського 
Інклюзивно-ресурсного центру.  

 

Нова українська школа: соціальна та здоров’язбережна освіта.  

Граматик Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
 

Особливості соціалізації дітей та підлітків з обмеженими можливостями здоров’я. 

Звєкова Вікторія Корніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 
Наша мета-створення умов для розвитку цілісної та гармонійної дитини. 
Глазунова Світлана Станіславівна, завідувач відділу навчання та соціальної 
реабілітації дітей з порушенням слуху та мовлення  Комунальне некомерційне 

підприємство «Міський медичний центр проблем слуху та мовлення СУВАГ». 
 

Здоров’язбережувальні технологій в інклюзивному навчанні: досвід та перспективи. 
Кучерак Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  МПО 
та СГД,  БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 

Посилання: https://meet.google.com/gtp-wttr-tcy  

 

Модератор секції: 

Житомирський Леонід Олександрович – старший викладач кафедри фізичної 

культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.  

 

Учасники: 

 

Фактори, які впливають на фізичний розвиток дошкільнят.  

Бардай Олександра Дмитрівна , студентка 1 курсу, педагогічного факультету, 

кафедри дошкільної та початкової освіти  Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Застосування засобів ЛФК при сколіозі.  

Євстафієва Світлана Миколаїна, студентка 4 курсу, педагогічного факультету, 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 
 

Рівні розвитку фізичних якостей у школярів з різною масою тіла.  

Ємельянов Денис Олександрович, студент 2 курсу, педагогічного факультету, 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Соціально-педагогічний супровід здоров’язбережувальної діяльності учнів освітніх 

закладів. 
 

Замашкіна Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права і 

соціальної роботи, Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Дошкільне фізичне виховання – фундамент здоров’я людини.  

Кириленко Вікторія Семенівна, студентка 2 курсу, педагогічного факультету, 

кафедри дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Загальні принципи фізичної реабілітації.  

Колодченко Олена Олегівна, студентка 2 курсу, педагогічного факультету, кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 
 

Створення здоровьязбережувального середовища в закладу вищої освіти  

https://meet.google.com/gtp-wttr-tcy
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Момот Олена Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Визначення поняття «технологія» у фізичній реабілітації.  

Переверза Олександра  Іллівна, студентка 2 курсу, педагогічного факультету, 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Методологічні підходи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-хорової діяльності на засадах здоров’язберігаючих технологій. 

Сироткіна Жанна Єрофіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри музичного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до використання 

здоровʼязберігаючих інноваційних технологій навчання співу. 

Чеботар Людмила Іванівна, старший викладач кафедри музичного та 

образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Підготовка майбутніх учителів музики КНР до реалізації здоровʼязбережувальної 

арт-техніки в школі. 

Ян Чжан, аспірант другого року навчання Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНИЙ НАПРЯМ  ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Посилання:  https://meet.google.com/jsz-tcyb-sin  

 

Модератор секції: 

Ганчева Крістіна Миколаївна - викладач кафедри фізичної культури, біології та 

основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Учасники: 
 

Сучасні технології формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

здоров’язбережувальної діяльності. 

Даниско Оксана Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
 

Вплив спеціально організованої рухової активності на стан здоров'я спортсменів 

Денисовець Тамара Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання, Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

 

https://meet.google.com/jsz-tcyb-sin
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Розвиток фізичних якостей засобами баскетболу на уроках фізичної культури.  
Парушев Максим Володимирович, студент 5 курсу, педагогічного факультету, 
кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 
 
Аналіз морфофункціональних показників у легкоатлетів – спринтерів різної 
кваліфікації. 
Станєва Світлана Василівна, викладач кафедри фізичної культури, біології та основ 
здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного університету.   
 
Оптимізація процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 
Фісюк Алла Борисівна, студентка ІІ курсу, гуманітарно-педагогічний факультет 
Хмельницького національного університету. 
 
 

СЕКЦІЯ 3 

ПРОБЛЕМИ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 

 
Посилання:  https://meet.google.com/wsn-oujt-dov  

 
Модератор секції: 
Сілаєв Віталій Віталійович  - викладач кафедри фізичної культури, біології та основ 
здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
 

Учасники: 
 

Художня гімнастика як засіб фізичного вдосконалення людини.  
Винограденко Надія Олегівна, студентка 1 курсу, педагогічного факультету, 
кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 
 

Технологія аквафітнесу в структурі особистісно-орієнтованої програми здоров’я. 
Ганчева Крістіна Миколаївна, викладач кафедри фізичної культури, біології та 
основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного університету.   
 

Заняття рухливими іграми як каталізатор вдосконалення рухових умінь молоді.  
Диногло Олена Володимирівна, студентка 4 курсу, педагогічного факультету, 
кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 
 

Історія становлення та розвитку національних видів спорту. 
Івлєва Наталія Володимирівна, студентка 5 курсу, педагогічного факультету, 
кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 
 
Стилі управлінської діяльності тренера. 
Оніщук Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка», Заслужений працівник культури України. 

https://meet.google.com/wsn-oujt-dov
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Сучасні оздоровчі технології у системі підготовки юних футболістів.  
Свєртнєв Олександр Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
 
Характеристика засобів здоров'язбереження з використанням силових програм. 
Синиця Сергій Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й 
методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені 
В. Г. Короленка. 
Синиця Тетяна Олександрівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент кафедри фізичної культури та спорту НУПП імені Юрія Кондратюка. Майстер 
спорту України з черліденгу. 
 
Нетрадиційні види рухової активності як різноманіття форм здоров’язбереження 
молоді.  
Сілаєв Віталій Віталійович, викладач кафедри фізичної культури, біології та основ 
здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
 
Проблема формування особистого здоров’я студентів ЗВО у процесі навчально-
тренувальних занять зі стрільби з лука в умовах воєнного стану. 
 

Снагощенко Леся Вікторівна, інструктор-методист з фізичної культури і спорту, 
майстер спорту України зі стрільби з лука, Сумське обласне відділення комітету з 
фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України. 
 
Скандинавська ходьба як засіб соціально-психологічної реабілітації. 
Халюк Раїса Миколаївна, студентка 3 курсу, педагогічного факультету, кафедри 
фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету. 
 
 

СЕКЦІЯ 4 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

Посилання: https://meet.google.com/wjy-hsiy-pzg  
 

Модератор секції: 
Граматик Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету. 
 

Учасники: 
 

Вплив електромагнітного випромінювання електронних пристроїв на організм 
людини.  

Гросу Аліна Олегівна, студентка I курсу, факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної освіти та 

загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного університету.   

https://meet.google.com/wjy-hsiy-pzg
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Розвиток предметної компетентності в учнів на уроках біології. 

Дімова Фаїна Миколаївна, студентка 2 курсу, педагогічного факультету, кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Теорія великого вибуху. 

Дрібноход Ельвіра Русланівна, студентка IІ курсу, факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.   

 

Гра, як засіб формування пізнавальних інтересів учнів з особливими освітніми 

потребами на уроках природознавчого циклу.  

Іванова Вікторія Олександрівна, студентка IV курсу, факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.   

 

Технології дистанційного навчання при вивченні природничих дисциплін. 

Квак Ольга Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри  медико-

біологічних дисциплін і фізичного виховання, Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 
 

Творчий потенціал майбутнього вчителя біології. 

Квітка Галина Миколаївна, студентка 3 курсу, педагогічного факультету, кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Нова українська школа: простір здоров’я. 

Колодченко Олена Олегівна, студентка 2 курсу, педагогічного факультету, кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Штучний інтелект в технологічній освіті: плюси та мінуси.  

Кравченко Ігор Іванович, студент I курсу, факультету управління, адміністрування 

та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної освіти та 

загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного університету.   

 

Хімічні методи очищення води. Сучасні вимоги.  

Лебедева Ольга Олександрівна , студентка II курсу, факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.   
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STEAM-освіта як інноваційний напрям у сфері мистецтва. 

Новак Ганна Едуардівна, студентка IІІ курсу, факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.   

 

Досвід впровадження STEM-освіти в позашкільних закладах. 

Оарзи Дарія Анатоліївна, студентка I курсу, факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.   

 

Біотехнології: отримання лікарських засобів.  

Сайтарли Ольга Віталіївна, студентка II курсу, факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.   

 

Хімія космосу: дослідження і технології. 

Сільченко Любов Валентинівна, студентка IІ курсу, факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.   

Деякі аксіологічні аспекти вивчення біології в основній школ.і  

Сокуренко Анастасія Сергіївна, студентка 2 курсу, педагогічного факультету, 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Екологічні проблеми півдня України.  

Станкова Валентина Іванівна, студентка 1 курсу, педагогічного факультету, 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Ігрові технології STEM-освіти на уроках біології та хімії.  

Фєтєля Віолета Сергіївна, студентка IV курсу, факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри технологічної, професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету.   

 

Устаткування шкільних майстерень з урахуванням здоров’язберігаючих технологій. 

Яренчук Люмила Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. 
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СЕКЦІЯ 5 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ НАПРЯМ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Посилання:  https://meet.google.com/keu-agao-rxh  

 

Модератор секції: 

Звєкова Вікторія Корніївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Учасники: 

 

Проблема формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу 

життя у сучасних дошкільнят. 

Андрєєва Ганна Василівна, студентка І курсу, педагогічного факультету, кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Сучасні підходи до розуміння сутності здоров’я  молодшого школяра з особливими 

освітніми  потребами. 

Атмажов Іван Дмитрович, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Взаємодія вчителя з батьками дітей з особливими освітніми потребами.  

Бевзюк Марина Сергіївна, кандидат  педагогічних наук, викладач кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

Шляхи та методи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей різного віку в 

умовах сучасності. 

Боднар Наталя Миколаївна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Логопедична робота з корекції порушень вимовної сторони мовлення 

дітей дошкільного віку. 

Гайдаржи Дарія Валеріївна, студентка І курсу, педагогічного факультету, кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Використання ігрових технологій під час навчання дошкільників з обмеженими 

можливостями. 

Гарчева Олександра Анатоліївна, студентка І курсу, педагогічного факультету, 

кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

 

https://meet.google.com/keu-agao-rxh
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Компетентнісний підхід до фахової підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної 

освіти в інклюзивному освітньому середовищі. 

Голобородько Ірина Володимирівна, викладач кафедри загальної педагогіки і 

спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Ґенеза інклюзивної фізичної культури в Україні. 

Демус Яна Володимирівна, аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 

ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

 

Здоров’язбережувальний зміст роботи команди психолого-педагогічного супроводу . 

Каплієнко Анастасія Іванівна, викладач кафедри загальної педагогіки і спеціальної 

освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Використання вокальних прийомів при роботі з дітьми з дислалією. 

Кічук Олеся Ярославівна, студентка І курсу, педагогічного факультету, кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Здоров‘язберігаючих технологій у навчанні дітей з особливимиосвітніми потребами. 

Кобак Оксана Василівна, студентка кафедри технологічної та професійної освіти і 

декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Специфіка надання логопедичної допомоги в закладах освіти. 

Коваль Олена Олексіївна, студентка І курсу, педагогічного факультету, кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Дидактичні ігри при корекції порушень звуковимови у дітей дошкільного віку. 

Кравченко Тетяна Русланівна, студентка І курсу, педагогічного факультету, 

кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Проблеми здоров’язбереження у інклюзивному навчанні. 

Кучерак Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  МПО 

та СГД,  БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Причини порушення мовлення у дітей дошкільного віку. 

Литвиненко Світлана Олександрівна, студентка І курсу, педагогічного факультету, 

кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Використання здоров’язбережувальних технологій у навчанні дітей з особливими 

потребами. 

Лунгу Лариса Валентинівна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 
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Здоров’язберігаючі технології в інклюзивному освітньому середовищі, інноваційні 

підходи. 

Мондич Оксана Валентинівна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 
 

Ігри-фантазування, як засіб розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей 

дошкільного віку. 

Павлова Діана Вячеславівна, студентка І курсу, педагогічного факультету, кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Філософія та методологія здоров’язбережувальної освіти. 

Рашидов Сейфулла Фейзуллайович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 
 

Саморегуляція вчителя як показник стресостійкості. 

Рашидова Світлана Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.  

 

Арт-терапія в логопедичній роботі. 

Селецька Ніка Миколаївна, студентка І курсу, педагогічного факультету, кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Роль інклюзивно-ресурсного центру у забезпеченні в ефективності навчання та 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Стрельцова Наталія Єдуардівна, логопед, комунального закладу «Інклюзивно-

ресурсного центру» Очаківської міської ради Миколаївської області. 

 

Особливості соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. 

Сумська Наталія Володимирівна, керівник дитячого мовного клубу «LOGOS» м. 

Маріуполь, логопед, член президії АПЛУ. 

 

Особливості навчання і виховання дітей з комплексними порушеннями розвитку. 

Супрун Анна Миколаївна, студентка І курсу, педагогічного факультету, кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 
 

Вплив способу життя генетичних, екологічних факторів на якість життя». 

Сурганова Анастасія Валеріївна, викладач загальної педагогіки і спеціальної освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Нова  освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в ІДГУ. 

Талмач Юлія Борисівна, викладач кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
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Використання здоров’язбережувальних технологій в дошкільному навчальному 

закладі за методикою М. Монтесорі. 

Тимофєєва Тетяна Михайлівна, студентка І курсу, педагогічного факультету, 

кафедри дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Здоров’язбережувальні технології як складові інклюзивної освіти. 

Холостенко Юлія Володимирівна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Роль фізичної культури в вихованні дітей з девіантною поведінкою.  

Шалуєва Інна Іванівна, студентка 5 курсу, педагогічного факультету, кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 

ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ 
 

Посилання:  https://meet.google.com/rvf-hitm-qvf 

 

Модератор секції: 

Станєва Світлана Василівна  - викладач кафедри фізичної культури, біології та 

основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Учасники: 

 

Заклади загальної середньої світи – простір для розвитку цілісної та гармонійної 

дитини. 

Глазунова Світлана Станіславівна, завідувач відділу навчання та соціальної 

реабілітації дітей з порушенням слуху та мовлення  Комунальне некомерційне 

підприємство «Міський медичний центр проблем слуху та мовлення СУВАГ». 

 

Гейміфікація контенту на уроці: теорія та практика впровадження.  

Драгієв Іван Петрович, студент ІІ курсу факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності, кафедри математики, інформатики та інформаційної 

діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Удосконалення стилю педагогічної діяльності викладача в умовах дистанційного 

навчання. 
Драгієва Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін,  завідувач 
кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету. 

https://meet.google.com/rvf-hitm-qvf
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Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти кафедри фізичної культури.  
Житомирський Леонід Олександрович, старший викладач кафедри фізичної 
культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету.   

 
Проблеми фахового педагогічного вигорання в контексті підготовки вчителів НУШ. 

Звягіна Лариса Михайлівна, голова циклової комісії викладачів педагогіки та 
психології комунального закладу «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий 
коледж».  
 

Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками у формуванні навичок 
здоров’язбережувальної поведінки дітей дошкільного віку. 
Іванова Дора Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 
 
Проблеми інтерактивної взаємодії вчителів та учнів в умовах змішаної освіти. 
Маніта Вікторія Олександрівна, викладач кафедри права та соціальної роботи, 

факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, кафедри 
математики, інформатики та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 
 
 

СЕКЦІЯ 7 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ ТА КРЕАТИВНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ ЯК ОСНОВА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО 

ФАХІВЦЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ 

 

Посилання: https://meet.google.com/myu-thop-qtq  
 

Модератор секції:  
Максимчук Ірина Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Учасники: 

 
Інноваційні здов’язберігальні технології у підготовці майбутніх викладачів вокалу 

педагогічних університетів. 
Кьон Наталя Георгіївна, кандидат  педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії музики і вокалу Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К.Д.Ушинського. 

 
Креативні підходи в підготовці фахівців галузі фізичної культури як основа 
здоров’язбереження нації.  
Радовенчик Анастасія Ігорівна, викладач кафедри фізичної культури, біології та 
основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного університету.   

https://meet.google.com/myu-thop-qtq


 

17  

Реалізація креативного потенціалу майбутніх учителів початкової школи у 

застосуванні здоров’язбережувальних технологій. 
Себало Людмила Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
 

Формування дослідницьких умінь учнів базової школи в системі позакласної роботи. 

Стрепетова Валерія Олегівна, студентка 3 курсу, педагогічного факультету, 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 
 

Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до застосування інноваційних 
здов’язберігальних технологій у фаховій діяльності. 

Тун Ліньге, аспірантка Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К.Д.Ушинського. 
 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

(16.00-16.30) 

Посилання: https://meet.google.com/snt-prwk-uoa 

 

Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного 

факультету ІДГУ – співголова оргкомітету; 

 

Баштовенко Оксана Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я ІДГУ – співголова оргкомітету; 

 

Граматик Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти ІДГУ; 

 

Федорова Ольга Василівна – кандидат фізико-математичних  наук, доцент завідувач 

кафедри технологічної, професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін ІДГУ; 

 

Звєкова Вікторія Корніївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної освіти ІДГУ; 

 

 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Баштовенко Оксана Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я ІДГУ. 
 
 
 

 

https://meet.google.com/snt-prwk-uoa
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