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49. Таран А.В. Фонетичні труднощі оволодіння майбутніми 

вчителями англійською вимовою 

50. Трухан Г.В. Методи дослідження проблеми підготовки майбутніх 

вчителів Норвегії до роботи з сім’єю  

51. Харченко О.О., Шан Лі Підготовка майбутнього вчителя музики до 

вибору методів навчання в умовах магістратури 

52. Чухно О.А., Латишева А.В. Реалізація принципів навчання 

англійської вимови майбутніх учителів у змішаних групах 

53. Шитєєва А.М. Шляхи формування читацької компетентності 

молодших школярів 

54. Яловега І.Г. Новація та інновація: етимологічний аналіз 

Секція 3. Виховні практики у просторі сучасної освіти: 

парадигмальні зрушення та практичний досвід 

55. Андрющенко Є.О., Рудічєва Н.К. Розвиток творчих здібностей 

молодших школярів  засобами образотворчого мистецтва 

56. Голованова А.І. Застосування методики Карла Орфа на уроках 

мистецтва у сучасній українській школі 

57. Ван Янься. Поняття «інтеграція» в системі освіти КНР 

58. Волошина О.В., Блажко В.В.  Деякі аспекти співпраці сім’ї та 

школи в сучасній освітній системі 

59. Гетьман К.В. Академічна мотивація як чинник академічної 

доброчесності здобувачів вищої освіти 

60. Ковальчук А. А.  Розвиток індивідуального підходу до формування 

особистості дитини на прикладі твору «Серце віддаю дітям» 

61. Коширова К.Р., Рудічєва Н.К. Театралізовані гри як засіб розвитку 

soft skills учнів початкової школи 

62. Лупаренко С.Є. Особливості педологічних досліджень в Україні 

(1920-1930 рр.) 

63. Розлуцька  А.Г. Морально-виховні аспекти педагогічної спадщини 

О. Кирила Селецького 

64. Сагіна Ю.В. Виховна складова АРТ педагогіки як інструмент впливу 

та діагностики поведінки учнів  

65. Склярова Ю.С.  Використання творів для гітари на уроці 

музичного мистецтва в ЗОШ 

66. Штефан М.В., Ворожбіт-Горбатюк В.В. Мікронавчання: як новий 

освітній тренд 

Секція 4. Питання академічної доброчесності та етики наукових 

досліджень 



67. Бойчук Б.С. Академічна доброчесність у системі вищої освіти  

68. Гладкіх А.М. Академічна доброчесність як тренд освітянської 

спільноти ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

69. Гуцало К.П. Роль та значення моралі та етики у формуванні 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях 

70. Кітраль М.С. Проблема плагіату в освітньому середовищі 

71. Кондратюк С.М.  Дотримання академічної доброчесності у закладі 

вищої освіти 

72. Лехкодух Т.О. Дотримання академічної доброчесності у 

Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 

Коцюбинського 

73. Марчак О.Ю. Аналіз антропологічних вимірів девіацій академічної 

доброчесності  

74. Матей Ю.Ф.  Міжнародні організації з питань етики наукових 

публікацій: історичний нарис 

75. Чорноморд Є.Є. FUNDAMENTAL VALUES OF ACADEMIC VIRTUE 

(ON THE EXAMPLE OF KhNEU OF SIMON KUZNETS) 

76. Філь А.І. Інструменти навчання студентів академічному письму 

77. Шелест О.М. До поняття академічного плагіату 

78. Шейко К.В.  Академічна доброчесність як структурний 

елемент якісної вищої освіти 

79. Яригіна Н.М. Історичний дискурс академічної доброченості  

Секція 5. Роль молодого вченого в становленні корпоративної 

культури наукової спільноти 

80. Багнюк Н.А. Механізми розвитку кар’єри молодого дослідника 

81. Завулічна І.І. Благодійна діяльність незалежної України як            

регенерація сучасності 

82. Чистяк Д.О. Ранній філологічний доробок Івана Франка як джерело 

формування наукової культури молодих вчених  

 

 

 

 

 

  

 

 


