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ПРОБЛЕМАТИКА ВЕБІНАРУ 
 
Захід присвячено  
Міжнародному дню рідної мови ЮНЕСКО (21 лютого) 
 
Тема Міжнародного дня рідної мови 2021 року – «Сприяння розвитку 

багатомовності для включення в освіту та суспільство». ЮНЕСКО визнає, що мови 
та багатомовність можуть сприяти включенню в освітнє середовище, а цілі сталого 
розвитку зосереджуються на тому, щоб всі етноси розвивалися в освітньому, 
культурному, соціальному контекстах. ЮНЕСКО вважає, що освіта, яка ґрунтується на 
рідній мові, має розпочинатися з ранніх років, оскільки рідномовна освіта у ранньому 
віці є основою навчання.  

 
The theme of the 2021 International Mother Language Day, “Fostering 

multilingualism for inclusion in education and society,” recognizes that languages and 
multilingualism can advance inclusion and the Sustainable Development Goals’ focus on 
leaving no one behind. UNESCO believes education, based on the first language or mother 
tongue, must begin from the early years as early childhood care and education is the 
foundation of learning. 

 
Місце проведення: онлайн на базі Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).  
 
Підключення до онлайн вебінару відбудеться через ZOOM 
 
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 Представлення досвіду розвитку традицій рідномовної і багатомовної 
освіти у закладах освіти 
 

1600 – 1615  Підсумки роботи вебінару; ухвалення резолюції 
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ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

 
Рідномовна і багатомовна освіта в Україні: суперечності і перспективи  
Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, 

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

 
Проблеми рідномовної і багатомовної освіти дорослих 
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  

 
Місія української мови в європейському багатомовному просторі  
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 

 
А. Кримський, орієнталіст, політолог і український мовознавець – 

патріот (до 150 років від дня народження)  
Гальченко Сергій Анастасійович – кандидат філологічних наук, 

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

 
Використання творів української літератури на уроках української 

мови 
Ющук Іван Пилипович – професор, завідувач кафедри слов'янської 

філології і загального мовознавства Київського міжнародного університету, 
заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, член 
Національної спілки письменників України, член Центрального правління та 
Головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

 
Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного 

краю) 
Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
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Віртуальна екскурсія мультимедійним словником 
Надутенко Маргарита Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного 
фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського 
центру словникарства 

 
Проблеми багатомовного навчання у підготовці майбутніх учителів 
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» 

 
Запровадження багатомовної підготовки вчителів як запорука 

утвердження якості педагогічної освіти в мультикультурному суспільстві  
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 керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 
професійна освіта ХХІ століття» 

 
Тенденції розвитку 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» 

 
Мовленнєвий етикет як елемент культури мовлення педагога 

професійної школи 
Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-

кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного 
коледжу імені Антона Макаренка 

 
Об’єднані рідною мовою: співпраця відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України та гімназії-
інтернату № 13 м. Києва 

Ходацька Ольга Миколаївна – методист гімназії-інтернату № 13 м. Києва, 
аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України 

 
Центри мов і культур в Україні: досвід діяльності та перспективи 

розвитку 
Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 
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Рідна мова як феномен духовного об’єднання нації 
Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, 

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

 
Багатомовність як імператив модернізації сучасної освіти 
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 

 
Мовна освіта у змісті підготовки докторів філософії   
Семеновська Лариса Аполлінаріївна – доктор педагогічних наук, 

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

 
Використання музейного простору у збереженні монокультурної 

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 

 
Практичні засади використання образу героя на уроках української 

літератури 
Йовенко Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

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

 
Українська мова у вітчизняному освітньому просторі: нормативно-

правовий аспект 
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 

 
Українська мова в освітньому просторі Канади 
Мокляк Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
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Багатомовність в освітньому просторі Австрії 
Марусинець Маріанна Михайлівна – кандидат філологічних наук, 

старший дослідник, 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» 

  
Віртуальна виставка «Борис Патон і українська гуманітаристика» 
Міхно Олександр Петрович – кандидат педагогічних наук, директор 

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

 
Рідномовна освіта як головний чинник розвитку національного 

світогляду дітей та 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 

 
Збереження регіональної фольклорної спадщини у науково-

дослідницькій лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до 
українознавчої роботи в школі» 

Сивачук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх 
навчання,  керівник науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки 
студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Розвиток мовної культури молодих учителів 
Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший 

дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна 
освіта ХХІ століття» 

 
Формування філологічної культури на заняттях з латинської мови 
Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 

 
Металінгвістична свідомість викладача післядипломної педагогічної 

освіти як один із засобів розвитку андрагогічної компетентності 
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 
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Багатомовність як особливість професійної підготовки та розвитку 
вчителів у Скандинавських країнах   

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» 

 
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 

 
Інтерактивні технології як дієвий засіб формування багатомовності 

вчителів в умовах полікультурного соціуму 
Гузенко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
Потенціал багатомовності у формуванні креативного середовища 

соціокультурного закладу 
Лисакова Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 
Різномовне освітнє середовище: інклюзивний аспект 
Удич Зоряна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, керівник 

інклюзивно-ресурсного центру, викладач кафедри педагогіки та менеджменту 
освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені 
В. Гнатюка 

 
Роль класичних мов у формуванні термінологічної компетентності 

вчителя 
Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

 
Традиції рідномовного навчання та виховання української молоді у 

творчій спадщині Григорія Ващенка. 
Петренко Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
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Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Середземномор’я у 
загальнокультурному вимірі 

Постригач Надія Олегівна  – кандидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних 
систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, секретар Кафедри ЮНЕСКО 
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 
Шляхи формування української культуромовної особистості 

майбутнього вчителя-словесника 
Рудь Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

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

 
Культура мовлення як невід’ємна складова педагогічної майстерності 

вчителя румунської мови 
Тодощук Вероніка Георгіївна – кандидат культурології, викладач 

кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича  

 
Лекція-вистава як інтерактивна платформа культурно-освітньої 

діяльності в музейному просторі 
Топилко Олег Васильович – начальник відділу музейно-освітньої роботи 

Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 
 
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  

 
Проблема публічної презентації музеїв міста Чернівці та їх художньо-

культурне значення 
Фединчук Ольга Богданівна – кандидат мистецтвознавства, асистентка 

кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету 
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича 

 
Естетична свідомість майбутнього вчителя як складова естетичної 

культури особистості 
Гатеж Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, асистентка 

кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету 
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича 
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Формування у майбутніх педагогів професійного навчання вміння 
обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з учнями 

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного коледжу 
імені Антона Макаренка 

 
Іншомовна підготовка вчителів загальноосвітніх шкіл Угорщини 
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» 

 
Рідномовне спілкування як засіб подолання педагогічних бар'єрів 
Гордієнко Валентина Павлівна – кандидат педагогічних наук, вчений 

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії 
педагогічних наук України 

 
Медіаграмотність як показник культуромовної особистості 

майбутнього вчителя-словесника  
Громова Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

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

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

професор кафедри соціальної політики факультету соціально-економічної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова 

 
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» 

 
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 

 
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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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 

 
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 

 
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 

 
Рідномовна освіта в еміграції (на матеріалі творчої спадщини 

Олександера Де) 
Зарудняк Наталя Іванівна – старший викладач кафедри української 

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

 
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 

 
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 

 
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 
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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 

 
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 

 
Традиції рідномовної і багатомовної освіти в сучасних мистецьких 

закладах України 
Жердзіцький Євген Федорович – професор кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, Заслужений діяч мистецтв України, професор  

 
Практика викладання фахових мистецьких дисциплін в умовах 

рідномовної освіти  
Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Сутність, специфіка та цифрові технології музейної комунікації в 

умовах дистанційної освіти фахівців з образотворчого мистецтва 
Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Збереження культурної мистецької спадщини у системі фахової 

освіти майбутніх педагогів-художників  
Базильчук Леонід Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини  

 
Етнохудожні традиції в Україні 
Побірченко Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Пріоритетність рідномовної освіти як чинник розвитку духовно-

творчого потенціалу майбутніх педагогів 
Семенова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини  
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Традиції багатомовної освіти в позашкільних навчальних закладах 
України  

Сирота Всеволод Маркович – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Мовне законодавство та мовна політика в Україні: напрями, тенденції, 

заходи 
Броннікова Валентина Борисівна  – кандидат педагогічних наук, 

викладач Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 
Формування академічної доброчесності майбутніх фахівців під час 

вивчення філологічних дисциплін 
Лозова Марія Степанівна – викладач Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, спеціаліст вищої 
категорії, старший викладач, викладач-методист 

 
Переваги багатомовної і рідномовної освіти в сучасному 

глобалізованому суспільстві 
Король Анатолій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Формування іншомовної комунікативної компетентності у здобувачів 

вищої освіти як запорука сталого впровадженню стратегії 
інтернаціоналізації в закладах вищої технічної освіти 

Калашникова Тетяна Сергіївна – старший викладач кафедри 
гуманітарної підготовки Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 

 
Музейні скарби: історико-етнографічний музей Багринівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів (Чернівецький район, Чернівецька обл.) 
Акатріні Володимир Михайлович – аспірант Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
Роль рідної мови у процесі кроскультурної взаємодії 
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 
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Використання народознавчого матеріалу на уроках англійської мови 
в початковій школі 

Бойко Людмила Юріївна – вчитель англійської мови гімназії-інтернату 
№ 13 м. Києва 

 
Українська мова як основа виховання національно свідомого 

громадянина 
Ващенко Любов Іванівна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
Методи та умови формування любові до рідної мови 
Возненко Світлана Євгенівна – директор гімназії-інтернату № 13 

м. Києва 
 
Рідна мова як головний рушій розвитку духовної культури народу 
Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої 

школи № 226 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  
 
Можливості послугування рідною мовою у сфері інформаційно-

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

мов Державного університету телекомунікацій 
 
Польсько-українські мовні зв’язки в умовах перманентного контакту 

на західних територіях України 
Гришко Вікторія Вікторівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
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  
 
Роль рідного українського слова у формування особистості учня 
Кондрицька Катерина Василівна – педагог-організатор гімназії-

інтернату № 13 м. Києва  
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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  

 
Сучасні тенденції 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 
 
Рідна мова як джерело вияву особистості вчителя 
Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових класів Уладівської 

середньої загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Літинського району, Вінницької 
обл. 

 
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 ім. А.С. Макаренка 
 
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 

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

педагогічного університету ім. 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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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  

 
Використання української мови у процесі підготовки майбутніх 

вчителів іноземних мов 
Штепура Алла Павлівна – викладач кафедри прикладної лінгвістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 
Англіцизми – базовий елемент сучасної інформатизованої освіти 
Бондаренко Тетяна Сергіївна – аспірантка Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
 
Використання електронних словників з української мови у підготовці 

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

педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 
 
Сучасні тенденції розвитку багатомовної вищої освіти 
Кравченко Інна Павлівна – аспірантка кафедри педагогічної 

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

 
Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних 

дисциплін 
Ликтей Людмила Миколаївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
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 
 
Аспекти наукової концепції Музею-квартири М.Д. Леонтовича (Музею 

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

педагогічного університету імені Павла Тичини  
 
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  
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Електронні українськомовні ресурси у підготовці майбутніх 
документознавців 

Сьоміна Анастасія Андріївна – аспірантка Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
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) 

 
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) 

 
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 

 
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 – декан факультету іноземних мов Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат 
педагогічних наук, доцент Постоленко Ірина Сергіївна) 

 
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) 
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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 

 
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) 

 
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) 

 
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 

 
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 

 
Чи потрібна Україні двомовність?  
Коплик Аліна Олександрівна – студентка 1 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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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) 

 
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) 

 
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) 
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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 

 
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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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». 

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 керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 
професійна освіта ХХІ століття». 

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». 

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. 

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». 
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Щиро запрошуємо до співпраці! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

імені Івана Зязюна НАПН України 
 

044-468-33-92 

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 

http://www.facebook.com/UNESCO.NAES.Ukraine/
mailto:unesco.naps@gmail.com

