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студента 
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посада наукового 

керівника 

Назва вищого 

навчального закладу 

(повністю) 

Дроздик Євген 

Іванович 

Технологія створення 

навчального посібника в 

середовищі Gogebra (на 

прикладі теми «Координати 

на площині») 

Довбня Петро 

Іванович, 

к. пед. н., доц. 

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія Сковороди» 

Гєнова Анастасія 

Валеріївна, 

Нечипоренко 

Тетяна Романівна 

Розробка та використання 

інформаційно пошукових 

систем у навчальному 

процесі при формуванні 

науково-дослідницької 

компетентності майбутніх 

фахівців-екологів 

Солошич Ірина 

Олександрівна,  

к. пед. н., доц. 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 
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Самарська Лада, 

Сеіт-Алі Бекір 

 

Формування успішної 

поведінки студентів за 

обміном (на прикладі 

студентів/школярів, які у 

поточному навчальному 

році знаходяться на 

навчанні за кордоном і 

проживають у хост-сім’ях) 

Сас Наталія 

Миколаївна, 

д. пед. н., доц. 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В. Г. Короленка 

Мігачова Віолетта 

Формування 

інформативних 

компетентностей майбутніх 

вчителів інформатики в 

процесі вивчення 

комп’ютерної математики 

Черненко Варвара 

Петрівна,  

к.ф.-м.н., доц. 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

Клименко Дар’я 

Валеріївна, 

Мамедов Вусал 

Камаледдін 

Методика навчання 

розробленню авторської 

освітньої програми 

Бачієва Лариса 

Олександрівна, 

к. пед. н., доц. 

Українська 

інженерно-

педагогічна академія 



Бондаренко Лілія, 

Бентабжауте Омар 

Формування умінь 

експертизи умов праці у 

майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Євсюков 

Олександр, 

к. пед. н., доц. 

Харківський 

національний 

аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва 
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Медведєв Роман 

Петрович 

Електронний освітній 

ресурс навчання основ 

комп’ютерної верстки 

майбутніх педагогів 

професійної освіти 

Шевченко 

Людмила 

Станіславівна, 

д. пед. н., доц.; 

Уманець 

Володимир 

Олександрович, к. 

пед. н., доц. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

Краснокутська 

Маргарита 

Віталіївна 

Доцільність використання 

методу проектів при 

викладанні англійської 

мови у закладах вищої 

освіти 

Грачова Інна 

Володимирівна 

Національна академія 

Національної гвардії 

України 

Тютюнник Артем 

Анатолійович 

Формування професійної 

компетентності у майбутніх 

фахівців автосправи 

Пригодій Алла 

Володимирівна, 

к. пед. н., доц. 

Національний 

університет 

«Чернігівський 

колегіум імені 

Т. Г. Шевченка» 

Дишлевич Юлія 

Дмитрівна, 

Рашед Ваттед 

Організаційно-педагогічні 

умови розвитку 

комунікативної 

компетентності студентів 

засобами групової роботи 

Лучанінова Ольга 

Петрівна,          

д. пед. н., проф. 

Національна 

металургійна академія 

України 

Потьомкіна Ксенія 

Геннадіївна, Ассі 

Жустін 

Феріел_Доракіс 

Психолого-педагогічні 

умови мотивації навчальної 

діяльності студентів 

Бакатанова 

Вероніка 

Борисівна, 

к. пед. н., доц. 

Українська 

інженерно-

педагогічна академія 

 

 
 


