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ПРОБЛЕМАТИКА ВЕБІНАРУ 
 

Захід присвячено Міжнародному дню рідної мови ЮНЕСКО 21 лютого 2022 р. і 
Дню філолога 25 травня 2022 р. 

 
Тема Міжнародного дня рідної мови 2022 року – «Використання технологій для 

багатомовного навчання: проблеми та можливості» 
 
Місце проведення: онлайн на базі Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).  
 
Учасники вебінару: громадські діячі, науковці, викладачі, студенти, 

магістранти, аспіранти, викладачі університетів, учителі загальноосвітніх і дошкільних 
закладів, тренери. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЕБІНАРУ: 
 

1400 – 1415 Відкриття вебінару  

1415 – 1515 Дискусійна платформа 
1515 – 1600 Тематичні секції 
1600 – 1615  Підбиття підсумків роботи вебінару; ухвалення резолюції 

 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ: 
 

1. Україномовна освіта як пріоритет національного поступу в умовах воєнного 
часу.  

2. Проблеми розвитку багатомовної і рідномовної освіти в сучасному 
українському суспільстві – авторитетна думка. 

3. Європейські тенденції багатомовної освіти. 
4. Досвід багатомовного і рідномовного навчання у закладах фахової передвищої і 

вищої педагогічної освіти. 
5. Утвердження традицій рідномовної освіти в умовах закладів середньої освіти.  
6. Збереження культурної спадщини в музейному просторі. 

 
 
 
 
 
 
 
Підключитися до конференції Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82568385079?pwd=RDR3a2JkL0pJYzliYi9qcDZ1SC8xZz09  
Ідентифікатор конференції: 825 6838 5079 
Код доступа: 574189 

  

https://us02web.zoom.us/j/82568385079?pwd=RDR3a2JkL0pJYzliYi9qcDZ1SC8xZz09
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення 
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки 
України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України.  

 
Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-
експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України, керівник Кафедри ЮНЕСКО 
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
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, 
член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної 
освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 
століття». 

 
Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна 
освіта ХХІ століття». 

 
Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України. 
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ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

 
Рідномовна освіта в Україні: перспективи розвитку 
Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і 
освіти дорослих НАПН України 

 
Місія української мови в умовах воєнного часу 
Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України  

 
Тенденції мовнокультурної освіти 
Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, почесний доктор Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник голови 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка  

 
Мова – явище космічне 
Мовчан Павло Михайлович – голова Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка, Лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка 

 
Володимир Сосюра – козак війська УНР і борець за незалежність 

України  
Гальченко Сергій Анастасійович – кандидат філологічних наук, 

заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, 
лауреат Державної Премії в галузі освіти 2017 року 

 
Українські книжкові видання 1922 року як етап розвитку рідномовної 

освіти 
Міхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор 

Педагогічного музею України, старший науковий співробітник сектору 
сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ 
України імені В.О. Сухомлинського 

 
Мова має значення: із досвіду організаційно-методичної роботи 

викладачів технічних ЗВО Півдня України 
Семенова Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, 

директор навчально-консультаційного центру підвищення кваліфікації НПП 
Державного університету інтеллектуальних технологій 
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Культурна спадщина як національний аргумент 
Китайгородська Віра Микитівна – член Національної спілки 

письменників України, голова Чернівецького обласного об’єднання ВУТ 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка, заслужений працівник культури України  

 
Мовнокомунікативні виміри управління якістю науково-

дослідницької діяльності у закладах фахової передвищої і вищої освіти 
Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Фаст Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор 
з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Комунальний заклад 
вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 
Пріоритети мовної освіти у діяльності ЮНЕСКО 
Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, керівник 
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»  

 
Розвиток філологічної освіти в Україні 
Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член 
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 
Багатомовна література рідного краю як чинник формування 

етнокультурної компетентності майбутнього вчителя-словесника в умовах 
поліетнічного середовища 

Райбедюк Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, професор 
кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 

 
Українська мова як елемент розвитку свідомості особистості сучасної 

доби 
Ходацька Ольга Миколаївна – методист гімназії-інтернату № 13 м. Києва, 

аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України 
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ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ  
«Тенденції рідномовної освіти в Україні» 

 
 

Творимо україномовний простір разом! 
Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, 

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Педагогіка миру, рідна мова і безпека держави 
Мокляк Володимир Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 
Рідномовна освіта у спадщині Олени Теліги 
Новаківська Людмила Володимирівна – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх 
навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

 
Традиції рідномовної освіти у педагогічній спадщині Григорія 

Ващенка 
Петренко Леся Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

 
Використання музейного простору у збереженні української 

культурної спадщини 
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 

 
Утвердження сучасних тенденцій розвитку рідномовної освіти в 

умовах військового часу 
Цюняк Оксана Петрівна − доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 

 
Розвиток комунікативної компетентності в системі рідномовної 

освіти як передумова самореалізації особистості в суспільному та 
міжкультурному просторі 

Божик Олена Вікторівна – вчитель української мови і літератури 
Чернівецького ліцею №13 
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Міжкультурна мовленнєва комунікація в інформаційному суспільстві 
Возненко Світлана Євгенівна – директор гімназії-інтернату №13 

м. Києва 
 
Комунікативно-мовленнєва діяльність здобувачів вищої освіти як 

умова розвитку рідномовної освіти 
Довбенко Світлана Юріївна − кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 

 
Рідномовна освіта у формуванні самоідентичності майбутніх 

педагогів 
Гордієнко Валентина Павлівна – кандидат педагогічних наук, вчений 

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, 
старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України 

 
Збереження культурної спадщини українців у процесі пошукової 

українознавчої роботи 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 

 
Збереження культурних пам’яток українців під час проведення 

краєзнавчих досліджень у ЗВО 
Гончарук Віталій Володимирович – кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри хімії, екології та методик їх навчання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Упровадження ідей національного рідномовного виховання І. Огієнка 

у освітній простір Нової української школи 
Грицишин Любов Богданівна − вчителька Княгиницького ліцею Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 
 
Педагогічна майстерність вчителя в упровадженні традицій 

рідномовного навчання 
Грицишин Петро Семенович − вчитель Княгиницького ліцею Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 
 
Організація спортивних музеїв як осередків національно-

патріотичного виховання 
Даниско Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової 
фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 



КАФЕДРА ЮНЕСКО «НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ»                                                           
РІДНОМОВНА І БАГАТОМОВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА - 2022 

 

 8 

 
Вивчення традиційного ритуального мовлення українців у творах 

Миколи Костомарова 
Денисюк Оксана Юріївна – старший викладач кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Турбота про рідну мову – органічний прояв істинного патріотизму 
Дідус Ольга Миколаївна – вчителька початкових класів ліцею №1 

Гостомельської селищної ради 
 
Значення музейно-педагогічної діяльності вчителя в педагогічних 

поглядах Василя Лобурця   
Єрмоленко Олександр Владиславович – аспірант кафедри загальної 

педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

 
Утвердження традицій рідномовної освіти в українських 

університетах  
Закутинська Ірина Іванівна − кандидат географічних наук, доцент, 

доцент кафедри географії та природознавства Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 

 
Проблеми рідномовної освіти у творчій спадщині О. Де 
Зарудняк Наталя Іванівна – старший викладач кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Яке прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а всі світи (Володимир 

Сосюра) 
Квітень Євгенія Дмитрівна – методист науково-методичного центру 

предметів мовно-літературної та історичної галузей і міжнародної інтеграції 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, відмінник 
освіти України 

 
Шляхи розвитку рідномовної освіти у закладах загальної середньої 

освіти 
Копчук-Кашецька Марія Степанівна − кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

 
Методи та прийоми формування любові до української мови. 
Коропець Любов Миколаївна – вчителька початкових класів ліцею №1 

Гостомельської селищної ради 
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Мова-народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу  
Кондрицька Катерина Василівна – заступник директора з НВР 

гімназії-інтернату №13 м. Києва. 
 
Сучасні тенденціії рідномовного навчання у закладах вищої 

педагогічної освіти 
Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Нова українська школа: виховуємо культурну особистість 
Кувшинова Оксана Володимирівна – методист гімназії-інтернату №13 

м. Києва 
 
Мова як генетичний код народу 
Кувшинова Оксана Володимирівна – методист гімназії-інтернату №13 

м. Києва. 
 
Деякі аспекти досвіду рідномовного навчання у закладах фахової 

передвищої освіти.  
Ликтей Людмила Миколаївна − методист, викладач Івано-Франківського 

фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника 

 
Місце краєзнавчої та музейно-виставкової діяльності у реалізації 

громадянської та історичної освітньої галузі НУШ 
Лобода Дмитро Олександрович – доктор філософії, начальник 

навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри всесвітньої історії 
та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

 
Проблеми рідномовної освіти в педагогічній публіцистиці Бориса 

Грінченка 
Лопушан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Версифікаційні особливості поетичних творів Уляни Кравченко 
Любімова Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 

 
 
 
 



КАФЕДРА ЮНЕСКО «НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ»                                                           
РІДНОМОВНА І БАГАТОМОВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА - 2022 

 

 10 

Шляхи розвитку багатомовної і рідномовної освіти в сучасному 
українському суспільстві  

Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових класів Уладівської 
середньої загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Літинського району Вінницької 
обл. 

 
Розвиток рідномовної освіти у педагогічній спадщині П.К. Загайка 
Опанасенко Вікторія Вікторівна – аспірантка кафедри загальної 

педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

 
Рідномовне виховання студентської молоді в Україні 
Патинок Оксана Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної політики факультету соціально-економічної 
освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 
Мовна ідентичність українців і проблеми сьогодення 
Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії, старший 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих Імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Традиції рідномовної освіти у творчій спадщині В. Сухомлинського 
Санівський Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Мова і культура 
Струпинська Ірина Іванівна – вчителька англійської мови ліцею №1 

Гостомельської селищної ради 
 

Особливості рідномовного і багатомовного навчання на факультеті 
мистецтв УДПУ імені Павла Тичини 

Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан 
факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини  

 
Норми наукового мистецтвознавчого стилю  
Фединчук Ольга Богданівна – кандидат мистецтвознавства, асистентка 

кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

 
Традиції рідномовної освіти у творчій спадщині Г. Ващенка 
Циганок Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
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Дитяча література – невід’ємна складова мовного саморозвитку 
дитини  

Антонова Анна – студентка спеціальності 061 Журналістика 
Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фахових коледж Сумського державного 
університету» Наталія Петрівна Пономаренко) 

 
Утвердження традицій рідномовної освіти в контексті навчання 

впродовж життя 
Ващенко Любов Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
Музейно-мистецька спадщина Буковинського краю 
Венгринюк Оксана Володимирівна – аспірантка ІV курсу Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  НАПН України, старший 
викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

 
Образ жінки в сучасній українській літературі рідного краю 
Волк Анастасія – студентка спеціальності 061 Журналістика 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фахових коледж Сумського державного 
університету» Наталія Петрівна Пономаренко) 

 
Мовний світ Сергія Жадана 
Горбатенко Ірина – магістрантка спеціальності Середня освіта 

(Українська мова і література) Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка (науковий керівник – Рудь Ольга Миколаївна, 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і 
літератури) 

 
Збереження культурної спадщини рідної мови у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій 
Горетько Тетяна В’ячеславівна – старший викладач кафедри іноземних 

мов Державного університету телекомунікацій 
 
Збереження культурної спадщини рідномовної освіти в університетах 

третього віку 
Гришко Вікторія Вікторівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Українська мова на карті світу 
Грицай Єлизавета – студентка спеціальності Середня освіта (Українська 

мова і література) Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка (науковий керівник – Рудь Ольга Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури) 

 
Ознайомлення учнів 10-11 класів зі змінами в «Українському 

правописі» 2019 року: уроки орфографії 
Гончаренко Любов – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Функціонування фразеологічних одиниць в історичному романі у 

віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко 
Грицай Єлизавета – студентка 3 курсу спеціальності «Українська мова і 

література» факультету іноземної та слов’янської філології Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Культура мови та мовленнєвий етикет студентських телеканалів 

закладів фахової передвищої освіти 
Деревянко Мирослав – студент спеціальності 061 Журналістика 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фахових коледж Сумського державного 
університету»  Наталія Петрівна Пономаренко) 

 
Лексичні фольклоризми в романі «Щоденник Мавки» Дари Корній 
Драновська Єлизавета – студентка 2 курсу спеціальності «Українська 

мова і література» факультету іноземної та слов’янської філології Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Новий український правопис: успіхи і проблеми впровадження  
Ковтуненко Олена Олександрівна – студентка 4 курсу факультету 

іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

 
Книга-іграшка як засіб формування культуромовної особистості дітей 

дошкільного віку 
Лопандя Карина – студентка спеціальності 061 Журналістика 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фахових коледж Сумського державного 
університету» Наталія Петрівна Пономаренко) 
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Використання сучасних методичних прийомів візуалізації 
навчального матеріалу на уроках української мови 

Мазна Наталія – студентка факультету іноземної та слов’янської 
філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
І. Огієнко про рідномовні обов’язки 
Мозгова Аліна – студентка спеціальності Середня освіта (Українська мова 

і література) Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка (науковий керівник – Рудь Ольга Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури) 

 
Формування мовної особистості засобами дитячої літератури рідного 

краю 
Москаленко Ірина – студентка спеціальності 061 Журналістика 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фахових коледж Сумського державного 
університету» Наталія Петрівна Пономаренко) 

 
Способи утвердження рідної мови серед громадян України  
Мяус Альона Юріївна – студентка 1 курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології  Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Фразеологізми в дитячій літературі як засоби вираження умовного 

синтаксичного способу 
Павленко Поліна – студентка спеціальності 061 Журналістика 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фахових коледж Сумського державного 
університету» Наталія Петрівна Пономаренко) 

 
Новий український правопис: від затвердження до запровадження  
Прихідько Юлія Сергіївна – студентка 4 курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Аспекти наукової концепції Музею-квартири М.Д. Леонтовича (Музею 

мелодії пісні «Щедрик») 
Пшемінська Лариса Олександрівна – аспірантка Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 
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Мова творів Т. Шевченка очима читача ХХІ століття 
Сердюк Катерина Іванівна – студентка 4 курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Онлайн-словники: сучасний стан розвитку та перспективи 
Столбцова Аріна – студентка спеціальності 061 Журналістика 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фахових коледж Сумського державного 
університету» Наталія Петрівна Пономаренко) 

 
Електронні українськомовні ресурси у підготовці майбутніх 

документознавців 
Сьоміна Анастасія Андріївна – аспірантка спеціальності Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
 
Використання засобів музейної педагогіки в закладах позашкільної 

освіти Сумщини 
Усатих Тетяна Олексіївна – аспірантка Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 
Образна система дитячої сучасної літератури 
Шевченко Анастасія – студентка спеціальності 061 Журналістика 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фахових коледж Сумського державного 
університету» Наталія Петрівна Пономаренко) 

 
Граматичне вираження метафори в романі «Країна гіркої ніжності» 

Володимира Лиса 
Шумило Катерина – студентка 3 курсу спеціальності «Українська мова і 

література» факультету іноземної та слов’янської філології Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Особливості ідіостилю сучасних письменників-журналістів 
Яснік Олександра – студентка спеціальності 061 Журналістика 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фахових коледж 
Сумського державного університету» (науковий керівник – доктор філології, 
викладач спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного 
підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного 
університету» Наталія Петрівна Пономаренко) 
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ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ  
«Багатомовність в Україні: проблеми і перспективи» 

 

 
Гуманістичний потенціал багатомовної освіти 
Семеновська Лариса Аполлінаріївна – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 
Діаспора як джерело дисемінації рідної мови в кроскультурному 

соціумі 
Баранова Лілія Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних мов 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
 
Багатомовність текстів у пісенній спадщині Буковини 
Богданюк Василь Васильович – асистент кафедри педагогіки і психології 

та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича 

 
Використання народознавчого матеріалу на уроках англійської мови 

в початковій школі 
Бойко Людмила Юріївна – вчитель англійської мови гімназії-інтернату 

№13 м. Києва 
 
Форми й методи використання україномовних художніх текстів на 

уроках англійської та іспанської мов 
Головань Марія Олегівна – вчитель іноземних мов гімназії-інтернату 

№13 м. Києва  
 
Формування  наукового підходу до вивчення сучасних іноземних мов 

на заняттях з латинської та давньогрецької мови 
Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 

 
Навчання другої іноземної мови в закладах вищої освіти 

нелінгвістичного напряму: сучасні виклики 
Машкова Інна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
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Мультикультуралізм в сучасній українській прозі 
Павленко Марина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Роль класичних мов у формуванні комунікативної  компетентності 

майбутніх реабілітологів 
Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського  
національного університету імені Василя Стефаника 

 
Багатомовність як особливість професійної діяльності андрагога в 

умовах післядипломної педагогічної освіти 
Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Культура мовлення як вагома складова педмайстерності вчителя 

румунської мови 
Тодощук Вероніка Георгіївна – кандидат культурології, асистент кафедри 

румунської та класичної філології Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича. 

Використання засобів дистанційного навчання в умовах багатомовної 
освіти  

Штепура Алла Павлівна – викладач кафедри прикладної лінгвістики 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Аналіз програмного забезпечення процесу вивчення історії у школах 

Буковини (1918 – 1941) 
Акатріні Володимир Михайлович – аспірант Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, почесний 
краєзнавець України, Голова Товариства Бібліотекарів Буковини 

 
Поетичне слово національних меншин у культурно-освітньому 

просторі бессарабського краю 
Бондар Анна Юріївна – студентка факультету іноземних мов 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
 
Англіцизми – базовий елемент сучасної інформатизованої освіти 
Бондаренко Тетяна Сергіївна – аспірантка Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
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Рідномовна і багатомовна освіта на факультеті іноземних мов УДПУ 
імені Павла Тичини: точки дотику і взаємовпливи 

Гончарук Наталія Віталіївна – здобувачка ОС «Бакалавр» факультету 
іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини. Науковий керівник: Постоленко Ірина Сергіївна, декан факультету 
іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент  

 
Білінгвізм – міф чи реальність в сучасному українському суспільстві  
Дух Анастасія Юріївна – студентка 1 курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології  Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Багатомовність як рушійна сила інтеграційної мовної і культурної 

політики  
Грибинюк Юлія Русланівна – студентка 1 курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології  Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Тенденції розвитку англійської мови в сучасному українському 

суспільстві  
Гримайло Анастасія Костянтинівна – студентка 1 курсу факультету 

іноземної та слов’янської філології  Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

 
Сучасні тенденції розвитку багатомовної вищої освіти 
Кравченко Інна Павлівна – аспірант кафедри педагогічної майстерності 

та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

 
Чи потрібна Україні двомовність?  
Коплик Аліна Олександрівна – студентка 1 курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології  Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Фасилітативна діяльність педагога в контексті багатомовної освіти 
Трофіменко Аліна Борисівна – аспірантка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
 
Формування багатомовності дітей та учнів у закладах позашкільної 

освіти  
Усатих Тетяна Олексіївна – аспірантка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
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Білінгвальне навчання в контексті інноваційних технологій навчання  
Шугурова Валерія Олександрівна – студентка 4 курсу факультету 

іноземної та слов’янської філології  Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 
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ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ  
«Зарубіжний досвід рідномовної  

і багатомовної освіти» 
 
 
Багатомовна освіта у контексті розвитку глобальної компетентності 

вчителів: міжнародний вимір 
Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 
і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України, заступник завідувача Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 
професійна освіта ХХІ століття» 

 
Проблеми мультикультурності в контексті іншомовної освіти США  
Огієнко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України 

 
Тенденції розвитку багатомовної освіти у Туреччині 
Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший 

дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, секретар 
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта для ХХІ століття» 

 
Особливості підготовки магістрів за спеціальністю «Українська 

філологія» в університетах країн Вишеградської групи 
П’ятакова Галина Павлівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

 
Моделі багатомовної освіти у США і Канаді. 
Теренко Олена Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка. 

 
Досвід багатомовного і рідномовного навчання у початкових класах: 

Україна і ФРН – порівняльний аспект 
Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої 

школи №226 м. Києва 
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Багатомовна освіта в Угорщині: проблеми, перспективи, технології 
Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 
століття» 

 
Полікультурна освіта в контексті забезпечення якості підготовки 

педагогічних працівників в Німеччині 
Дяченко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 
ХХІ століття» НАПН України. 

 
Особливості багатомовної освіти у професійному розвитку вчителів 

Скандинавських країни 
Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 
століття» 

 
Іншомовне навчання магістрів освіти в університетах Австралії в 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти 
Семініхина Наталія Михайлівна – здобувач наукового ступеня доктора 

філософії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України, асистент кафедри іноземних мов економічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Упровадження багатомовної освіти у підготовку магістрів 

педагогічної освіти в університетах Канади 
Степанець Микола Юрійович – аспірант Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
 
Фасилітаційне спілкування як елемент культури мовлення майбутніх 

учителів природничих дисциплін 
Трофіменко Аліна Борисівна – аспірантка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
 
Європейські моделі багатомовної освіти школярів  
Шумило Катерина Віталіївна – студентка 3 курсу факультету іноземної 

та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 
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ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ  
«Розвиток мовної культури особистості:  

освітня практика» 
 
Мовно-комунікативна компетентність андрагога 
Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Багатомовна освіта та самовираження учня: досвід реформи Нової 

української школи 
Івасюк Оксана Михайлівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, 

експертка з розробки змісту освіти / культурні компетентності та 
самовираження Команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України 

 
Учитель Нової української школи в руслі традицій рідномовної освіти 
Ільченко Олена Юріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

 
Teaching sustainability online to university students with the use of 

interactive presentation tools: a case study 
Литовченко Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського 

 
Особливості викладання української мови за професійним 

спрямуванням студентам мистецьких спеціальностей 
Гатеж Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, асистентка 

кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

 
Формування медіакультури вчителя-словесника під час навчального 

курсу «Сучасна українська літературна мова» 
Герман Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

 
Формування у майбутніх педагогів професійного навчання 

вміння обирати оптимальну комунікаційну стратегію   
Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона 
Макаренка, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 
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Мовна культура як основа професійної діяльності педагога 
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 

 
Розвиток рідномовної освіти в контексті пріоритетних 

компетентностей НУШ 
Громова Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

 
Позаурочна робота з обдарованими учнями як запорука розвитку 

культури мовлення 
Дзюба Вікторія Олександрівна – заступник директора з виховної роботи 

вчитель іноземних мов гімназії-інтернату №13 м. Києва  
 
Пам’ять про Голокост в Україні: загальний контекст та сучасний стан 
Довганенко Ірина Валентинівна – вчитель історії гімназії-інтернату №13 

м. Києва  
 
Мовні аспекти професійної діяльності викладача закладу 

післядипломної педагогічної освіти 
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 

 
Опис, картографування та каталогізація матеріальної культури (з 

досвіду роботи науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки 
студентів-філологів до українознавчої роботи в школі») 

Кириченко Віта Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Роль рідного українського слова у формування особистості учня 
Кондрицька Катерина Василівна – педагог-організатор гімназії-

інтернату №13 м. Києва  
 
Педагогічні умови формування любові до української мови учнів 

основної школи в позаурочний час 
Костенко Сніжана Володимирівна – вчитель української мови та 

літератури гімназії-інтернату №13 м. Києва  
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Розвиток творчого потенціалу студентів-філологів під час занять з 
української вишивки 

Осіпенко Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Випускник спеціальності 061 Журналістика закладу фахової 

передвищої освіти як елітарна мовна особистість 
Пономаренко Наталія Петрівна – доктор філології, викладач 

спеціальності 061 Журналістика Відокремленого структурного підрозділу 
«Машинобудівний фахових коледж Сумського державного університету» 

 
Формування комунікативної компетентності у студентів-філологів у 

процесі вивчення фахових методик 
Пархета Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Формування мовленнєвої компетентності державних службовців у 

системі підвищення кваліфікації 
Рудь Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

 
Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в 

школі: напрями діяльності дослідної лабораторії 
Сивачук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх 
навчання,  керівник науково-дослідної лабораторії Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Рідномовна освіта як чинник розвитку національнихй цінностей  

молоді 
Соломаха Світлана Олександрівна – 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 

 
Інноваційні педагогічні технології у проведенні занять художньо-

естетичного циклу 
Типчук Вікторія Мирославівна – доцент кафедри образотворчого 

мистецтва ім. М. Фіголя Інституту мистецтв Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 
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Формування цифрової грамотності майбутнього викладача закладу 
вищої освіти 

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший 
дослідник, учений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 

 
Педагогічна значущість української мови у професійному становленні 

майбутнього вчителя початкових класів 
Ходаківська Сніжана Володимирівна – молодший науковий 

співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 
Всеукраїнський марафон з української мови як інструмент 

популяризації рідної мови серед сучасної молоді 
Баранцев Ярослав Антонович – студент 4 курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Використання електронних словників з української мови у підготовці 

майбутніх учителів початкової школи до педагогічної практики 
Діхнич Катерина Віталіївна – аспірантка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
 
Підготовка педагогічних працівників до роботи у дитячих закладках 

оздоровлення та відпочинку в умовах рідномовного середовища 
Мирошниченко Віталія Володимирівна – аспірантка Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
 
Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів 

української мови і літератури засобами рідномовної освіти 
Савенко Людмила Петрівна – аспірантка кафедри загальної педагогіки 

та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка  

 
Медіаграмотність сучасного фахівця як компонент професійної 

культури 
Сіваєва Анастасія Ігорівна – студентка 1 курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Мовленнєвий етикет як елемент культури сучасного фахівця 
Фоменко Діана Олексіївна – студентка 2 курсу ННІ  фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
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Запрошуємо до співпраці! 
 
 

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»  
при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих  

імені Івана Зязюна НАПН України 
 

www.unesco-chair-ipood.com  

www.facebook.com/UNESCO.NAES.Ukraine/ 

 

 

 

04060, Київ, вул. Максима Берлинського, 9 

unesco.naps@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавництво та друк ТОВ «ДКС Центр» 
м. Київ, пров. Куренівський, 17 

тел. (044) 537-14-34 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  

ДК №3457 від 08.04.2009 
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