
Кадровий склад кафедри математики, інформатики та методики їх викладання  у початковій  школі  

згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

 

Наймен

ування 

Посади 

 

 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід 

професійної діяльності 

(заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із 

зазначенням посади та 

строку роботи на цій 

посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, 

ім’я, по батькові 

дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, 

спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, 

серія, номер, дата, ким 

виданий диплом), 

наявність публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань України, 

до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі і кількість 

навчальних кредитів 

(годин)) 

Досягнення у професійній 

діяльності (відповідно до пункту 

38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності) 



Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Ковальчук 

Володимир 

Юльянович 

 

Зав.  

кафедри 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут 

 імені Івана Франка 

1985 

Фізика і 

математика 

Вчитель  фізики і 

математики 

доктор педагогічних наук  

13.00.04 

Теорія і методика 

професійної освіти  

 «Модернізація 

професійної та 

світоглядно-

методологічної 

підготовки сучасного 

вчителя»  

диплом доктора наук 

ДД №005235 

12.10.2006 року виданий 

Вищою атестаційною 

комісією України 

вчене звання професора 

кафедри математики  та 

методики викладання 

математики початкового 

навчання 

12ПР №004903 

21.06.2007 року виданий 

Вищою атестаційною 

комісією України 

  

 

 

Керівництво 

(консультування) 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня за 

спеціальністю: 
1.Шарапа Ганна 

Федорівна 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук, 

13.00.04. теорія  і методика  

професійної освіти 

«Підготовка майбутнього 

вчителя  до виховання  

почуття  людської гідності 

в учнів  основної школи» 

2016 рік 

ДК №038734 виданий 

29.09.2016 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і науки 

України 

 

2.Костецька Мар’яна 

Володимирівна 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук, 

13.00.01. загальна 

педагогіка  та історія  

педагогіки 

 

«Розвиток  вищої  освіти  в 

Україні  та країнах  

європейського  союзу 

(кінець ХХ-початок ХХІ 

ст.) порівняльний аналіз» 

Національний  

педагогічний 

університет імені  

М.П.Драгоманова 

 

кафедра педагогіки  

і методики  початкового 

навчання 

 

27.02.2018 – 

27.03.2018рр. 

«Актуальні проблеми  

математичної  освіти  

вчителя початкової 

школи» 

Довідка видачі, що 

підтверджує 

стажування №66 від 

30.03.2018 року 

( 4,5 кредити, 

135годин)) 

 

П.38.1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection: 

1.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математична підготовка вчителя 

початкових класів як передумова 

його фахової компетентності.-

Інноваційна педагогіка: науковий 

журнал. Вип.11. Том 1.-Одеса: ПУ 

«Причорноморський науково-досл. 

інститут економіки та інновацій», 

2019. - С.173-176.  

2.Ковальчук В.Ю. Модернізація 

сучасної педагогічної освіти: 

світоглядна аспекти/ Володимир 

Ковальчук // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал /Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

І.Бахов та ін.. – 2019. – №9 (176) 

вересень. – С.23-27. 

3.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Методичні 

особливості ро зв’язування задач на 

пропорційну залежність у початковій 

школі /Володимир Ковальчук, Любов 

Білецька, Наталія Стасів, Людмила 

Силюга // Науковий журнал  



 

 

2017 рік 

ДК №046612 виданий 

20.03.2018 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і науки 

України 

3.Турянська Мар’яна 

Михайлівна 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук, 

13.00.01. загальна 

педагогіка  та історія  

педагогіки 

«Підготовка  майбутніх 

учителів  фізичного  

виховання  до   спортивно-

масової  роботи в  

загальноосвітніх  школах 

України (друга  половина 

ХХ- початок ХХІ 

століття)» 

2018 рік,  

ДК №046612 виданий 

20.03.2018 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і науки 

України 

4.Янісів Юлія 

Олександрівна 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук, 

13.00.01. загальна 

педагогіка  та історія  

педагогіки 

«Розвиток інноваційних 

процесів у вищій 

педагогічній  освітіт 

«Молодий вчений». – № 5 (81). – 

2020. – С.382-385. (0,4 др. арк./0,1 др. 

арк.) / авт. уч. 1с.  

П.38.3)наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

1.монографія: 

Ковальчук В.Ю. Колток Л.Б. 

Педагогічний дискурс як засіб 

інтенсифікації навчально-виховного 

процесу в сучасній вищій школі. 

Монографія /Володимир Ковальчук, 

Леся Колток. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2015. – 158 с. (Рекомендовано до 

друку вченою радою Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

протокол №18 від 18.12.2014 року). 

2.Ковальчук В., Білецька Л., Стасів 

Н., Силюга Л.Дидактичні аспекти 

використання різних видівповторення 

навчального матеріалу з математики 

у початковій школі/ Володимир 

Ковальчук, Любов Білецька, Наталія 

Стасів, Людмила Силюга// Мodern 

education, training and upbringing: 

collective monograph / Abdullayev A., 

Rebar I., – etc.  – Іnternational Science 

Group. – Boston (USA): Primedia 



Польщі (кінець ХХст. –

поч. ХХІ ст.)» 

2018 рік,  

ДК №050278 виданий 

18.12.2018 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і науки 

України 

5.Василиків Іван 

Богданович 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук, 

13.00.04. теорія  і методика  

професійної освіти 
«Підготовка майбутніх 

фахівців з маркетингу до 

використання інформаційних 

технологій у професійній 

діяльності», 2018 рік 

ДК №048311 виданий 

05.07.2018 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і науки 

України 

6.Мойко Оксана 

Степанівна 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук, 

13.00.04. теорія  і методика  

професійної освіти 

«Формування професійної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

інформатики в процесі 

фахової підготовки» 

2019 рік 

eLaunch, 2021. Рр. 467-471. 

     Available at : DOI - 

10.46299/ISG.2021.MONO.PED.I  

URL: https://isg-konf.com. 

П.38.4)наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: 

1.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Математика. 

Частина ІІ. Числові множини: 

Навчально-методичний посібник [для 

студентів ЗВО] / Володимир 

Ковальчук, Любов Білецька, Наталія 

Стасів, Людмила Силюга. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. – 172 с. 

(Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, протокол № 7 від 

27.06.2019 року) (10,75 др. арк./2,69 

др. арк.)  / 172 c./авт. уч.43 c. 

https://isg-konf.com/


ДК №051247 виданий 

05.03.2019 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і науки 

України 

1.Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. Взаємозв’язок 

мислення і мовлення учнів 

початкової школи у 

процесі вивчення 

математики / Володимир 

Ковальчук, Любов 

Білецька, Наталія Стасів, 

Людмила Силюга // Рідне 

слово в етнокультурному 

вимірі: Збірник наукових 

праць [ред. кол.: Марія 

Федурко (гол. ред.), Ніна 

Клименко, Тетяна Біленко 

та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 

2016. – С.409-417. 

2.Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. Математична 

підготовка вчителя 

початкових класів як 

передумова його фахової 

компетентності. - 

Інноваційна педагогіка: 

науковий журнал. Вип.11. 

Том 1. - Одеса: ПУ 

«Причорноморський 

науково-досл. інститут 

2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча  

програма навчальної дисципліни 

«Теоретичні основи   початкового  

курсу   математики» для підготовки  

фахівців першого (бакалаврського) 

рівня  вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова., 2019. (- 0,7 д.а.) 

3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча  

програма навчальної дисципліни 

«Практикум розв’язування  сюжетних  

задач» для підготовки  фахівців 

першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова. Початкова освіта  та  

хореографія. Початкова освіта  та 

образотворче мистецтво. -2020. (0,5 

д.а.). 

4.Ковальчук В.Ю., О.О.Жигайло. 

Робоча  програма навчальної 

дисципліни «Технології  навчання   

математичної  освітньої  галузі  у 

початковій  школі»  для підготовки  

фахівців другого  (магістерського) 

рівня  вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта»   Освітня 



економіки та інновацій», 

2019. - С.173-176.      

3.Ковальчук В.Ю. 

Модернізація сучасної 

педагогічної освіти: 

світоглядна аспекти/ 

Володимир Ковальчук // 

Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал /Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко 

(гол. ред.), І.Бахов та ін.. – 

2019. – №9 (176) вересень. 

– С.23-27. 

4.Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. Методичні 

особливості ро зв’язування 

задач на пропорційну 

залежність у початковій 

школі /Володимир 

Ковальчук, Любов 

Білецька, Наталія Стасів, 

Людмила Силюга // 

Науковий журнал  

«Молодий вчений». – № 5 

(81). – 2020. – С.382-385. 

(0,4 др. арк./0,1 др. арк.) / 

авт. уч. 1с.  

 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова. Початкова освіта  та  

хореографія. Початкова освіта  та 

образотворче мистецтво.-2021. (0,5 

д.а.). 

5.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча  

програма навчальної дисципліни 

«Практикум розв’язування логічних  

задач» для підготовки  фахівців 

першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова. -2020. (0,5 д.а.). 

6. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча  

програма навчальної дисципліни 

«Формування прийомів  

моделювання  на уроках  математики  

у початковій  школі» для підготовки  

фахівців другого (магістерського) 

рівня  вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова. Початкова освіта  та  

хореографія. Початкова освіта  та  

образотворче мистецтво. -2020. (0,5 

д.а). 

П.38.12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 



консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

1.Ковальчук В.Ю., Сотник С.-О. 

Розвиток пізнавальної активності  в 

процесі  використання  методів  

самоконтролю на уроках математики 

/ Володимир Ковальчук, Сусанна-

Олена Сотник // Управління в 

освіті: Матеріали ІХ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

(Львів, 4-5 квітня 2019 року) / 

Міністерство освіти і науки України, 

Національний університет «Львівська 

політехніка», Департамент освіти і 

науки Львівської обласної державної 

адміністрації; за заг. ред. 

Ю.М.Козловського. – Львів: 

Видавництво «Левада», 2019. – 

С.147-149  (0,2 др. арк./0,1 др. арк.) /  

2 c./авт. уч. 1 c. 

2.Ковальчук В.Ю., Тарасовська 

К. Психолого-педагогічні  впливи  у 

структурі  педагогічної  взаємодії  

вчителя  та учня / Володимир 

Ковальчук, Катерина Тарасовська 

// Управління в освіті: Матеріали ІХ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 

року) / Міністерство освіти і науки 

України, Національний університет 

«Львівська політехніка», 

Департамент освіти і науки 

Львівської обласної державної 

адміністрації; за заг. ред. 

Ю.М.Козловського. – Львів: 



Видавництво «Левада», 2019. – 

С.150-151  (0,2 др. арк./0,1. 

3.Ковальчук В.Ю., Матвіїшин У.І. 

Методи стимулювання навчальної 

діяльності молодших школярів / 

Володимир Ковальчук, Ульяна 

Матвіїшин  // Гуманізація – 

найкоротший шлях до особистості: 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної майстерні 

(Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А.С.Макаренка, 25 

вересня 2020 року) / [редактор-

упорядник: О.В.Діброва, С.І.Барда] – 

Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. – С.167-170 (0,2 др. арк. / 0,1 др. 

арк.) / 4 с. / авт. уч. 2 с.  

4.Ковальчук В.Ю., Пирога Г.В. 

Готовність вчителя початкових класів 

до впровадження інноваційних 

технологій на уроках математики / 

Володимир Ковальчук, Галина 

Пирога // Гуманізація – найкоротший 

шлях до особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені 

А.С.Макаренка, 25 вересня 2020 

року) / [редактор-упорядник: 

О.В.Діброва, С.І.Барда] – Кременчук: 

Методичний кабінет, 2020. – С.170-

174 (0,2 др. арк. / 0,1 др. арк.) / 5 с. / 

авт. уч. 2 с.  

5.Ковальчук В.Ю., Райпаші Т.Р. 



Особливості використання 

випереджаючих завдань у 

початковому курсі математики / 

Володимир Ковальчук, Тетяна 

Райпаші // Гуманізація – 

найкоротший шлях до особистості: 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної май-стерні 

(Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А.С.Макаренка, 25 

вересня 2020 року) / [редактор-

упорядник: О.В.Діброва, С.І.Барда] – 

Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. – С.175-176  (0,2 др. арк. / 0,1 

др. арк.) / 2 с. / авт. уч. 2 с. др. арк. / 

2 c./авт. уч. 1c. 

П.38.14) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце на I або 

II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету /журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі 



міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів 

(для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених 

до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: 

1.Керівництво постійно діючою 

проблемною групою: «Особистісно 

орієнтоване навчання в початковій 

школі”  



П.38.20).Досвід практичної роботи  

за спеціальністю не менше  п’яти 

років  (крім  педагогічної,  науково-

педагогічної, наукової діяльності) - 

35 років. 
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ДК№022765 

10.03.2004 року  виданий 

Спеціалізованою  вченою 

радою Львівського 

державного університету 

імені Івана Франка 

доцент кафедри 

математики   та методики 

викладання математики 

початкового навчання 

02ДЦ №011947 

Виданий 20.04.2006 року 

Вищою атестаційною 

комісією України 

1.Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. Математична 

підготовка вчителя 

початкових класів як 

передумова його фахової 

компетентності.- 

Інноваційна педагогіка: 

науковий журнал. Вип.11. 

Том 1. - Одеса: ПУ 

«Причорноморський 

науково-дослідний 

інститут економіки та 

інновацій», 2019. С.173-

176.  (Index Copernicus). 

2.Білецька Л.С., Колток 

Л.Б. Критичне мислення 

молодших школярів як 

психолого-педагогічний 

феномен. Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал /Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко 

(гол. ред.), І.Бахов та ін., 

2019. № 9 (176). С.66-70. 

(ERIH PLUS, Index 

Copernicus) DOI: 

Львівський  

національний 

університет імені Івана 

Франка 

 

кафедра початкової та 

дошкільної освіти 

факультету 

педагогічної освіти 

 

04.02.2019 – 05.03.2019 

року 

«Формування 

готовності майбутніх  

учителів до 

використання  ігрових  

методів  навчання  

математика у  

початковій  школі» 

Довідка видачі, що 

підтверджує 

стажування №787В від 

06.03.2019 року 

( 4,5 кредити, 

135годин)) 

 

 

П.38.1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математична підготовка вчителя 

початкових класів як передумова 

його фахової компетентності. - 

Інноваційна педагогіка: науковий 

журнал. Вип.11. Том 1. - Одеса: ПУ 

«Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновацій», 2019. С.173-176.  (Index 

Copernicus). 

2.Білецька Л.С., Колток Л.Б. 

Критичне мислення молодших 

школярів як психолого-педагогічний 

феномен. Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал /Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

І.Бахов та ін., 2019. № 9 (176). С.66-

70. (ERIH PLUS, Index Copernicus)  

DOI: https//doi.org/ 10.24919/2308-

4634.2019.18057  



https//doi.org/10.24919/230

8-4634.2019.18057. 

3.Білецька Л.С., 

Білецький Р.Р. Особливості 

використання ігрового 

методу навчання 

математики у початковій 

школі. – Педагогічні науки: 

Збірник наукових праць. 

Вип. LXXXVII. Том 1. - 

Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019.  С.43-

51. (Index Copernicus 

(Республіка Польща))         

DOI 10.32999/ksu2413-

1865/2019-87-7. 

4.Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. Методичні 

особливості розв’язування 

задач на пропорційну 

залежність у початковій 

школі. / Молодий вчений: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – 

2020.  № 5 (81). С.382-385  

(Index Copernicus) 

 

3.Білецька Л.С., Білецький 

Р.Р.Особливості використання 

ігрового методу навчання математики 

у початковій школі. – Педагогічні 

науки: Збірник наукових праць. Вип. 

LXXXVII. Том 1. - Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019.  

С.43-51. (Index Copernicus 

(Республіка Польща))  

DOI 10.32999/ksu2413-1865/2019.-87 

4.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Методичні 

особливості розв’язування задач на 

пропорційну залежність у початковій 

школі. / Молодий вчений: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал. – 2020.  

№ 5 (81). С.382-385.      

(Index Copernicus) 

П.38.3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора); 

1.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Дидактичні 

аспекти використання різних видів 

повторення навчального матеріалу з 

математики у початковій школі 

/Мodern education, training and 

upbringing: collective monograph/ 

Abdullayev A., Rebar I., – etc.– 

Іnternational Science Group. – Boston 



(USA): Primedia eLaunch, 2021. Р. 

467-471.      

П.38.4)наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/ 

методичних вказівок 

/рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-

методичних праць загальною 

кількістю три найменування; 

1.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Математика. 

Частина ІІ. Числові множини: 

Навчально-методичний посібник [для 

студентів ЗВО]. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. 172 с.  

2.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча 

програма навчальної дисципліни 

«Теоретичні основи початкового 

курсу математики» для підготовки  

фахівців першого (бакалаврського) 

рівня  вищої освіти спеціальності  013 

Початкова  освіта, 2019.  

3.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча 

програма навчальної дисципліни 

«Практикум розв’язування сюжетних 



задач» для підготовки  фахівців 

першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова. Початкова освіта  та  

хореографія. Початкова освіта  та 

образотворче мистецтво., 2020.  

4.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча  

програма навчальної дисципліни 

«Практикум розв’язування логічних  

задач» для підготовки  фахівців 

першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова.,  2020.  

5.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П.Робоча 

програма навчальної дисципліни 

«Формування прийомів  

моделювання  на уроках  математики  

у початковій  школі» для підготовки  

фахівців другого (магістерського) 

рівня  вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова освіта». Освітня 

програма: Початкова освіта та 

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова. Початкова освіта та  

хореографія. Початкова освіта та 



образотворче мистецтво.,  2020.  

П.38.12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1.Бабій У., Білецька Л. Формування 

математичних знань учнів початкової 

школи на етапі первинного закріплення/ 

Збірник матеріалів VІІ-ї Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи» 

(Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг, 22 

листопада 2019р.) Том VІІ. Ідентичність 

та свобода в освіті та науці/ [ред..-упор.: 

Я.Гжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. – 

Конін–Ужгород–Бєльско-Бяла – Київ: 

Посвіт, 2019. С.46-48.  

2.Білецька Л., Галюк І. Формування 

здатності до саморозвитку учнів 

початкової школи / Збірник матеріалів 

VІІ-ї Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, 

перспективи» (Конін-Ужгород-Херсон-

Кривий Ріг, 22 листопада 2019р.) Том 

VІІ. Ідентичність та свобода в освіті та 

науці/ [ред..-упор.: Я.Гжесяк, І.Зимомря, 

В.Ільницький]. – Конін–Ужгород–

Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. С.48-

50. 

3. Білецька Л., Глинчак І. Особливості 

проведення уроку-казки з математики у 

початковій школі/ Збірник матеріалів VІІ-

ї Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, 



перспективи» (Конін-Ужгород-Херсон-

Кривий Ріг, 22 листопада 2019р.) Том 

VІІ. Ідентичність та свобода в освіті та 

науці/ [ред..-упор.: Я.Гжесяк, І.Зимомря, 

В.Ільницький]. – Конін–Ужгород–

Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. С.50-

52. 

4.Білецька Л., Дребот Т. Розвиток 

допитливості учнів початкової школи / 

Збірник матеріалів VІІ-ї Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи» 

(Конін-Ужгород-Херсон-Кривий Ріг, 22 

листопада 2019р.) Том VІІ. Ідентичність 

та свобода в освіті та науці/ [ред..-упор.: 

Я.Гжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. – 

Конін–Ужгород–Бєльско-Бяла – Київ: 

Посвіт, 2019. С.52-54. 

5.Білецька Л., Лазорко О.. 
Особливості розв’язування задач на 

знаходження четвертого пропорційного у 

початковій школі / Збірник матеріалів 

VІІ-ї Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, 

перспективи» (Конін-Ужгород-Херсон-

Кривий Ріг, 22 листопада 2019р.) Том 

VІІ. Ідентичність та свобода в освіті та 

науці/ [ред..-упор.: Я.Гжесяк, І.Зимомря, 

В.Ільницький]. – Конін–Ужгород–

Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. С.54-

56. 

6.Білецька Л., Пецкович І. 
Формування навичок математичного 

моделювання під час розв’язування 

сюжетних задач / Збірник матеріалів VІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, 

перспективи» (Конін-Ужгород-Херсон-

Кривий Ріг, 22 листопада 2019р.) Том 



VІІ. Ідентичність та свобода в освіті та 

науці/ [ред..-упор.: Я.Гжесяк, І.Зимомря, 

В.Ільницький]. – Конін–Ужгород–

Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. С.56-

58. 

7.Білецька Л., Поп С. Формування 

уявлень учнів початкової школи про 

складену задачу та складові процесу її 

розв’язування / Збірник матеріалів VІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, 

перспективи» (Конін-Ужгород-Херсон-

Кривий Ріг, 22 листопада 2019р.) Том 

VІІ. Ідентичність та свобода в освіті та 

науці/ [ред..-упор.: Я.Гжесяк, І.Зимомря, 

В.Ільницький]. – Конін–Ужгород–

Бєльско-Бяла – Київ: Посвіт, 2019. С.58-

60. 

8.Білецька Л., Галечко К.. 
Сприймання як основа засвоєння учнями 

навчального матеріалу з математики у 

початковій школі / Збірник матеріалів X 

International Scientific and practical 

Conference «Trends in the development of 

modern scientific thought» (23-26 

листопада 2020 р., м.Ванкувер, Канада). – 

Р.417-421 DOI 10.46299/ISG.2020.II.X  

9.Білецька Л., Денис О. Шляхи 

інтенсифікації вивчення ділення з 

остачею на уроках математики у 

початковій школі / Збірник матеріалів X 

International Scientific and practical 

Conference «Trends in the development of 

modern scientific thought» (23-26 

листопада 2020 р., м.Ванкувер, Канада). – 

Р.421-426.     DOI 10.46299/ISG.2020.II.X  

10.Білецька Л., Микиташ В. 
Використання опорних схем на уроках 

математики у початковій школі / Збірник 

матеріалів X International Scientific and 

practical Conference «Trends in the 



development of modern scientific thought» 

(23-26 листопада 2020 р., м.Ванкувер, 

Канада). – Р.427-431.     DOI 

10.46299/ISG.2020.II.X  

11.Білецька Л., Москаль І. 
Особливості формування в учнів 

початкової школи умінь розвязування 

сюжетних задач / Збірник матеріалів X 

International Scientific and practical 

Conference «Trends in the development of 

modern scientific thought» (23-26 

листопада 2020 р., м.Ванкувер, Канада). – 

Р.432-437.     DOI 10.46299/ISG.2020.II.X  

12.Білецька Л., Федьович Х. 
Математичні диктанти як засіб контролю 

засвоєння навчального матеріалу учнями 

початкової школи / Збірник матеріалів 

XIII International Science Conference 

«Development of modern science: theory,    

methodology, practice» (March 18 – 19, 

2021, Madrid, Spain).  Р.122-126. DOI 

10.46299/ISG.2021.I.XІІІ  

П.38.19)діяльність за спеціальністю 

у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: 

1.Брала участь у роботі X 

International Scientific and practical 

Conference «Trends in the development 

of modern scientific thought» (23-26 

листопада 2020 р., м.Ванкувер, 

Канада)); 

2.Брала участь у роботі XIII 

International Science Conference 

«Development of modern science: 

theory,    methodology, practice» (March 

18 – 19, 2021, Madrid, Spain) 

П.38.20) Досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше  п’яти 



років  (крім  педагогічної,  науково-

педагогічної, наукової діяльності) - 

35 років. 

Силюга 

Людмила  

Петрівна 

Доцент 

  

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка 

1984 

Фізика і 

математика 

Вчитель фізики і 

математики 

Кандидат фізико-

математичних наук 

01.01.02  

Диференціальні рівняння 

«Багатоточкова задача 

для лінійних 

параболічних та 

безтипних 

диференціальних рівнянь 

і систем рівнянь із 

частинними похідними» 

 

диплом кандидата наук 

КН № 012317 

виданий 26.12.1996 року  

Спеціалізованою  вченою 

радою Львівського 

державного університету 

імені Івана Франка 

 

доцент кафедри 

математики і  методики 

викладання математики  

початкового навчання 

ДЦ № 002981 виданий  

18.10.2001року 

Атестаційною колегією  

Міністерства освіти і 

науки України 

1..Силюга Л.П., Понзель 

І.І.Особливості 

використання прийомів 

варіювання умови задачі у 

початковому курсі 

математики. Щомісячний 

науково-педагогічий 

журнал  «Молодь і ринок». 

№ 8 (151). - Дрогобич:ПФ 

«Швидкодук», 2017. С.80-

84. 

2. Силюга Л., Матуляк У. 

Ефективність викори-

стання нових 

інформаційних технологій 

на різних етапах уроку 

математики в початковій 

школі. Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених ДДПУ імені Івана 

Франка. – Дрогобич: 

Посвіт, 2017. – Вип. 17. – 

С.314-320.  

3. Силюга Л.П., Іваник 

С.В. Сюжетні задачі як 

засіб формування логіко-

математичної 

компетентності учнів 

початкової школи. - 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць. – Випуск 

LXXXI. – Том 2. – Херсон: 

Видавничий дім 

Львівський  

національний 

університет імені Івана 

Франка 

Кафедра початкової та 

дошкільної освіти 

Факультет педагогічної 

освіти 

 

з 14.01. 2019 року 

до 14.02. 2019 року. 

 

Довідка видачі, що 

підтверджує  №764-В 

від 05.03.2019р. 

 

«Реалізація технології 

розвивального 

навчання у процесі 

вивчення математики 

на факультеті 

початкової та 

мистецької освіти» 

4,5 кредитів ECTS /135 

годин 

П.38.1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

1.Силюга Л.П., Понзель І.І. 

Особливості використання прийомів 

варіювання умови задачі у 

початковому курсі математики. 

Щомісячний науково-педагогічий 

журнал  «Молодь і ринок». № 8 (151). 

- Дрогобич:ПФ «Швидкодук», 2017. 

С.80-84. 

2.Силюга Л., Матуляк У. 

Ефективність викори-стання нових 

інформа-ційних технологій на різних 

етапах уроку математики в 

початковій школі. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 

вчених ДДПУ імені Івана Франка. – 

Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – 

С.314-320.  

3. Силюга Л.П., Іваник С.В. Сюжетні 

задачі як засіб формування логіко-

математичної компетентності учнів 

початкової школи. - Педагогічні 

науки: збірник наукових праць. – 

Випуск LXXXI. – Том 2. – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. 

– С.61-64.  

4Силюга Л.П. Січак М.І. 

Психолого-педагогічний аспект 



«Гельветика», 2018. – С.61-

64.  

4. Силюга Л.П. Січак 

М.І. Психолого-

педагогічний аспект 

наступності у вивченні 

математики у 4-ому і 5-

ому класах. - Науковий 

часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія 

5. Педагогічні науки: 

реалії та перспективи. - 

Випуск 60. - Том 2.: 

збірник наукових праць. – 

К.: Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2018. – 

С.114-118.  

5.Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І. 

Силюга Л.П.  Формування 

математичної культури 

учнів початкової школи 

шляхом використання 

вправ з термінологічним 

спрямуванням. - Фізико-

математична освіта: 

науковий журнал. Вип.1 

(15).- Суми: [Сум. ДПУ 

ім.А.С.Макаренка], 2018.- 

С.63-67.  

6. Силюга Л.П., Понзель І.І. 

Задачі з казковими 

сюжетами як засіб 

формування математичних 

знань учнів початкових 

класів. - Інноваційна 

педагогіка: науковий 

журнал. Вип.5.- Одеса: ПУ 

наступності у вивченні математики 

у 4-ому і 5-ому класах. - Науковий 

часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. - Випуск 60. - Том 2.: 

збірник наукових праць. – К.: Вид-

во НПУ імені М.П.Драгоманова, 

2018. – С.114-118.  

5.Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І. Силюга Л.П.  

Формування математичної культури 

учнів початкової школи шляхом 

використання вправ з 

термінологічним спрямуванням. - 

Фізико-математична освіта: 

науковий журнал. Вип.1 (15).- Суми: 

[Сум. ДПУ ім.А.С.Макаренка], 2018.- 

С.63-67.  

6 Силюга Л.П., Понзель І.І. Задачі з 

казковими сюжетами як засіб 

формування математичних знань 

учнів початкових класів. - 

Інноваційна педагогіка: науковий 

журнал. Вип.5.- Одеса: ПУ 

«Причорноморський науково-досл. 

інститут економіки та інновацій», 

2018.-С.63-67.  

7. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математична підготовка вчителя 

початкових класів як передумова 

його фахової компетентності. 

Інноваційна педагогіка: науковий 

журнал. Вип.11. Том 1. - Одеса: ПУ 

«Причорноморський науково-досл. 

інститут економіки та інновацій», 

2019. С.173-176.   



«Причорноморський 

науково-досл. інститут 

економіки та інновацій», 

2018.-С.63-67.  

7. Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. 
Математична підготовка 

вчителя початкових класів 

як передумова його 

фахової компетентності. 

Інноваційна педагогіка: 

науковий журнал. Вип.11. 

Том 1. - Одеса: ПУ 

«Причорноморський 

науково-досл. інститут 

економіки та інновацій», 

2019. С.173-176.   

8.Силюга Л., Вепрів Т. 

Дидактичні принципи 

виховання інформаційної 

культури учнів початкової 

школи.  Щомісячний 

науково-педагогічий 

журнал  «Молодий 

вчений». № 9 (176). - 

Дрогобич:ПФ 

«Швидкодук», 2019. С.71-

75.  

9.Силюга Л.П. 
Розвивальний компонент 

змісту математичної освіти 

вчителя початкової школи / 

Людмила Силюга // 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць. – Випуск 

LXXXVІІI. - Херсон: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. С.126-

8. Силюга Л., Вепрів Т. Дидактичні 

принципи виховання інформаційної 

культури учнів початкової школи.  

Щомісячний науково-педагогічий 

журнал  «Молодий вчений». № 9 

(176). - Дрогобич:ПФ «Швидкодук», 

2019. С.71-75.  

9.Силюга Л.П. Розвивальний 

компонент змісту математичної 

освіти вчителя початкової школи / 

Людмила Силюга // Педагогічні 

науки: збірник наукових праць. – 

Випуск LXXXVІІI. - Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. 

С.126-131. 

10. Силюга Л.П., Половка Д.П. 

Самостійна робота учнів з 

математики в навчальному процесі 

початкової школи.  Наукові записки 

Міжнародного гуманітарного 

університету: Зб. Вип.30. – Одеса: 

Видавн. дім «Гельветика», 2019. 

С.280-283.  

11. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Методичні 

особливості розв’язування задач на 

пропорційну залежність у початковій 

школі . Науковий журнал  «Молодий 

вчений». № 5 (81). 2020. С.382-385.  

12. Силюга Л., Волошин Т. Система 

прикладних задач як засіб 

формування пізнавальної активності 

молодших школярів. Щомісячний 

науково-педагогічний журнал 

«Молодь і ринок».  № 2 (188). - 

Дрогобич:ПФ «Швидкодук», 2021.  

С.101-105. 

П.38.3)наявність виданого 



131. 

10.Силюга Л.П., Половка 

Д.П. Самостійна робота 

учнів з математики в 

навчальному процесі 

початкової школи.  Наукові 

записки Міжнародного 

гуманітарного 

університету: Зб. Вип.30. 

– Одеса: Видавн. дім 

«Гельветика», 2019. С.280-

283.  

11.Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. Методичні 

особливості розв’язування 

задач на пропорційну 

залежність у початковій 

школі . Науковий журнал  

«Молодий вчений». № 5 

(81). 2020. С.382-385.  

12.Силюга Л., Волошин Т. 

Система прикладних задач 

як засіб формування 

пізнавальної активності 

молодших школярів. 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал 

«Молодь і ринок».  № 2 

(188). - Дрогобич:ПФ 

«Швидкодук», 2021.  

С.101-105. 

 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора); 

1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математика. Розділ 1. Елементи 

теорії множин Навчальний посібник 

[для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова 

освіта]. Дрогобич:Коло, 2017. 49с. 

2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математика. Розділ 10. Подільність 

натуральних чисел Навчальний 

посібник [для підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 01 Освіта 

/ Педагогіка спеціальності 013 

Початкова освіта]. Дрогобич:Коло, 

2017. 62с. 

3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математика. Частина І. Елементи 

теорії множин, математичної логіки 

та їх застосування до вивчення 

понять шкіль-ного курсу 

математики. Навчальний посібник 

[для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова 

освіта]. Дрогобич: Редакційно-



видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2018. 106с. 

4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математика. Розділ 2. Елементи 

математичної логіки. Навчальний 

посібник [для підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 01 Освіта 

/ Педагогіка спеціальності 013 

Початкова освіта]. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

72с. 

5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Жигайло О.О., Силюга 

Л.П. Формування геометри-чної 

складової предме-тної 

математичної компетентності учнів 

початкової школи Навчальний 

посібник [для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти галузі знань 01 Освіта 

/ Педагогіка спеціальності 013 

Початкова освіта]. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

50с. 

6. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математика. Частина ІІ. Числові 

множини. Навчальний посібник 

[для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова 

освіта]. Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2019. 172с. 



7. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математика. Частина ІІ. Числові 

множини. Навчальний посібник 

[для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова 

освіта]. Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2019. 172с. 

8. Ковальчук В., Білецька Л., Стасів 

Н., Силюга Л. Дидактичні аспекти 

використання різних видів 

повторення навчального матеріалу з 

математики у початковій школі/ 

Мodern education, training and 

upbringing: collective monograph / 

Abdullayev A., Rebar I., – etc. – 

Іnternational Science Group. – Boston 

(USA): Primedia eLaunch, 2021. Рр. 

467-471. Available at : DOI - 

10.46299/ISG.2021.MONO.PED.I  

9. Силюга Л.П., Ковалевич І.Т. 

Методичні прийоми формування у 

молодших школярів навичок 

самоконтролю у процесі 

розв’язування сюжетних задач / 

Theoretical foundations of the 

functioning of Education. Ways to 

improve the effectiveness of educational 

activities: collective monograph / 

Baranovska O. – etc. – Іnternational 

Science Group. – Boston: Primedia 

eLaunch, 2021. Рр. 585-592. Available 

at: DOI - 

10.46299/ISG.2021.MONO.PED.II-

585-592 



П.38.4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

4.1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П.  

Робоча програма навчальної 

дисципліни «Формування прийомів 

моделювання на уроках математики у 

початковій школі» [для підготовки  

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 01 

Освіта / Педагогіка» спеціальності 

013 Початкова освіта]. (90 кредитів 

ЄКТС) 

4.2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П.  

Робоча програма навчальної 

дисципліни «Теоретичні основи 

початкового курсу математики» [для 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова освіта]. 

(240 кредитів ЄКТС) та (120 кредитів 

ЄКТС). 

4.3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 



Стасів Н.І., Силюга Л.П.  

Робоча програма навчальної 

дисципліни «Практикум 

розв’язування сюжетних задач» [для 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова освіта]. 

(240 кредитів ЄКТС) та (120 кредитів 

ЄКТС). 

4.4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П.  

Робоча програма навчальної 

дисципліни «Практикум 

розв’язування логічних задач» для 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова освіта 

(240 кредитів ЄКТС) та (120 кредитів 

ЄКТС). 

 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

12.1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Дидактичні 

умови використання проблемного 

навчання у підготовці майбутніх 

вчителів початкової школи. Materiáls 

of the ХІII International scientific and 

practical conference, “Science and 

civilization - 2017”, - 2017. Volume 4. 

Pedagogical sciences.  Sheffield. 



Science and education LTD.- P.52-54. 

12.2. Ковальчук В.Ю., Білецька 

Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Реалізація технології розвивального 

навчання Д.Б.Ельконіна-

В.В.Давидова у процесі вивчення 

математики на факультеті 

початкової та мистецької освіти. 

Materiály ХIIІ mezinárodni vědecko-

praktická onferen-   ce. «Veda a 

technologie: krok do budoucnosti - 

2017» – Volume 4. – Psychologie a 

sociolodie. Pedagogiske vedy. – 

Praha. Publishing House “Education 

and Science”, 2017. – С.40-42. 

12.3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Ігровий 

метод як запорука якісних 

навчальних досягнень учнів під час 

вивчення початкового курсу 

математики. Материали ХІІІ 

международна научна практична 

конференция «Найновите постижения 

на европейската наука – 2017», 

Volume 5. Педагогически науки.- 

София. «Бял ГРАД-БГ».-С.104-106. 

12.4. Силюга Л.П., Петришак Ю.З. 

Методичні аспекти використання 

моделю-вання сюжетних задач у 

початковому курсі математики. 

Материали ХІІІ междуна-родна 

научна практична конференция 

«Образова-нието и науката на ХХІ 

век-2017», Volume 5. Педагогічні 

науки. – Софія: “Бял ГРАД-БГ” ОДД, 

2017. –  С.54-57.  

12.5. Силюга Л.П., Павленко В. 

Формування логіко-математичної 



компетентності учнів початкової 

школи на уроках математики. 

Фундаментальні та прик-ладні 

дослідження: сучасні науково-

практичні рішення та підходи: 

збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної 

науково-практичної конференції. – 

Баку-Ужгород-Дрогобич: Посвіт, 

2017. – С.244-246. 

12.6. Силюга Л.П., Кміть А.В. Деякі 

аспекти формування математичної 

культури учнів початкової школи. 

Матеріали міжнародної науково-

практичної кон-ференції «Наукова 

диску-сія: питання педагогіки та 

психології» (1-2.12. 2017, м. Київ, 

Україна).–К.: ГО Київська наукова 

органі-зація педагогіки та психо-

логії», 2017.-Ч.2.-С.43-45.  

12.7. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Розвивальний компонент сучасного 

уроку математики в початковій 

школі. Materiály ХVІ Mіedzyna-

rodowej naukowi-praktycznej 

konferencji, “Naukowa przestrzen 

Europy – 2018”. – Volume 6. 

Pedagogiсzne nauki. Przemysl: Nauka i 

studia, 2018. - P.86-89. 

12.8. Силюга Л.П., Матуляк У.Ю. 

Дидактичні вимоги до використання 

інформа-ційних технологій при 

вивченні математики у початкових 

класах. Теоретичні та практичні 

аспекти  розвитку сучасної педагогіки 

та психології: Збірник тез наукових 

робіт учасників міжнародної науково-

практичної конференції (м.Львів, 22-

23.06.2018р.) – Львів: ГО «Львівська 



педагогічна спільнота», 2018. - С. 

104-106. 

12.9. Силюга Л.П., 

Іваник С.В. Використання неканоніч-

них формулювань задач у формуванні 

логічних умінь молодших школярів. 

Експериментальні та теоретичні 

дослідження в сучасних науках: 

матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 5 серпня 2018 

року у м. Суми: зб. наук. праць. Т.3. – 

Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 

2018. – С. 31-34.   

12.10. Силюга Л.П., 

Куриляк Х.Р. Загально-навчальні 

уміння молодших школярів – 

складова розвивального компоненту 

сучасного уроку математики у 

початкових класах. Початкова освіта: 

історія, проблеми, перспективи: 

матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 

Дню початкової освіти, м.Ніжин, 19 

жовтня 2018р. / за заг. ред. 

Є.І.Коваленко. Ніжин: НДУ ім. 

М.Гоголя, 2018. – С.218-220. 

12.11. Силюга Л.П., Половка Д.П. 

Дидактичні основи організації 

самостійної роботи з підручником 

на уроках математики у початкових 

класах. La science et la technologie à 

l'ère de la société de l'information: 

coll. de papiers scientifiques 

«ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la 

conf. scientifique et pratique 

internationale, Bordeaux, 3 mars, 

2019. Bordeaux : OP «Plateforme 

scientifique européenne», 2019. V.5. 

p.69-73. 



12.12. Силюга Л.П., Чупіль С.В. 

Створення проблемної ситуації –

відповідальний етап у 

розвивальному навчанні молодших 

школярів. Modern science: problems 

and innovations. Abstracts of the 3-rd 

International scientific and practical 

conference. SSPG Publish. 

Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 421-

427. URL: https://sci-conf.com.ua. 

12.13. Силюга Л.П., Ковалевич І.Т. 

Основні напрями впровадження 

технології розвивального навчання у 

сучасний урок математики в 

початковій школі. Tendenze attuali 

della moderna ricerca scientifica: der 

Sammlung wissenschaft-licher Arbeiten 

«ΛΌГOΣ» zu den Materialien der 

internationalen wissenschaftlich-

praktischen Konferenz (B. 2), 5. Juni, 

2020. Stuttgart,Deutschland: 

Europäische Wissenschafts-plattform. 

Pp. 79-81. 

12.14. Силюга Л.П., Бучок М. 

Моделювання сучасного 

компетентнісного уроку математики 

у початковій школі. Scientific practice: 

modern and classical research methods: 

Collection of scientific papers 

«ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I 

International Scientific and Practical 

Conference (Vol. 2), Boston, February 

26, 2021. Boston-Vinnytsia: Primedia 

eLaunch & European Scientific 

Platform, 2021. Pp. 148-151. 

DOI:https://doi.org/10.36074/logos-

26.02.2021.v2.43 

12.15. Силюга Л.П., Козак Н.Б. 

https://sci-conf.com.ua/
https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v2.43
https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v2.43


Проектна діяльність-складова 

навчальної діяльності учнів 

початкової школи. Science 2021: 

Research and Innovation. Abstracts of 

the 17
th 

International scientific and 

practical conference. Primedia E-launch 

LLC, USA, Philadelphia. 2021. Pp. 171-

175. 

12.16. Силюга Л.П., Йок А.В. 

Активізація образного мислення 

першокласників у процесі вивчення 

нумерації чисел першого десятка. 

Modern Science. Abstracts of the 19
th
 

International scientific and practical 

conference. Primedia E-launch LLC, 

USA, Houston. 2021. Pp. 122-126. 

П.38.20) Досвід практичної роботи  

за спеціальністю не менше  п’яти 

років  (крім  педагогічної,  науково-

педагогічної, наукової діяльності) - 

34 роки. 

 

Стасів Наталія 

Іванінна 

Доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут ім. Івана 

Франка 

1988  

МВ-І  № 039364 

Математика з 

додатковою 

спеціальністю 

фізика 

Кандидат фізико-

математичних наук 

01.04.10 

 Фізика напівпровідників  

і діелектриків 

диплом кандидата наук 

ДК № 000461 виданий  

 23 квітня 1998 року  

Вищою атестаційною 

комісією  України 

 

«Вплив магнітного поля 

на електронні та 

екситонні стани в 

напівпровідниках» 

1. Стасів Н.І., Стасів 

Н.Ю. Особливості 

формування елементів 

комп’ютерної грамотності 

учнів початкової школи./ 

Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 

2017. № 8 (151). С.55-59.  
2. Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів 

Н.І., Силюга Л.П. 

  Львівський  

Національний 

університет імені Івана 

Франка 

 

кафедра початкової та 

дошкільної освіти 

факультету 

педагогічної освіти 

 

14.01.2019 – 14.02.2019  

«Активізація 

інноваційної діяльності 

майбутніх учителів 

початкових класів в 

умовах проблемного 

П.38.1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

1.Стасів Н.І., Стасів Н.Ю. 

Особливості формування елементів 

комп’ютерної грамотності учнів 

початкової школи./ Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. № 8 

(151). С.55-59.  



 Вчитель 

математики і 

фізики 

 

 

Доцент  кафедри 

математики та методики 

викладання математики 

початкового навчання 

 

ДЦ № 002490 виданий  

26 червня 2001 року  

Атестаційною колегією 

МОН України 

 

 

 

Формування математичної 

культури учнів початкової 

школи шляхом 

використання вправ з 

термінологічним          

спрямуванням./ 

Фізико-математична 

освіта: Науковий журнал. 

Редкол.: О.В.Семенікіна 

(гол. ред.) та  ін. Випуск 

1(15). Суми: Сумський 

ДПУ ім. А.С.Макаренка, 

2018. С.63-67.  

3. Стасів Н.І., Опришко 

І.А. Особливості 

використання узагаль-

нених способів 

розв’язування задач у 

початковому курсі 

математики. Науковий 

часопис Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія 4. 

Педагогічні науки: реалії 

та перспективи. – Випуск 

63: Збірник наукових 

праць/ за науковою ред. 

В.Д.Сиротюка; М-во 

освіти і науки України, 

Нац. пед. ун-т імені 

М.П.Драгоманова. – Київ: 

Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2018.  

С.166-169.  

4. Стасів Н.І., Дида Г.І. 

Активізація навчальної 

мотивації учнів у процесі 

навчання математики» 

Довідка видачі, що 

підтверджує 

стажування № 763-В 

від 05.03.2019 р. 

4,5 кредити (135 год) 

2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Формування математичної 

культури учнів початкової школи 

шляхом використання вправ з 

термінологічним спрямуванням 

/Фізико-матемАтична освіта: 

Науковий журнал. Редкол.: 

О.В.Семенікіна (гол. ред.) та  ін. 

Випуск 1(15). Суми: Сумський ДПУ 

ім. А.С.Макаренка, 2018. С.63-67.  

3. Стасів Н.І., Опришко І.А. 

Особливості використання узагаль-

нених способів розв’язування задач у 

початковому курсі математики. 

Науковий часопис Національного 

педагоггічного університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія 4. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. – Випуск 63: Збірник 

наукових праць/ за науковою ред. 

В.Д.Сиротюка; М-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т імені 

М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во 

НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018.  

С.166-169.  

4. Стасів Н.І., Дида Г.І. Активізація 

навчальної мотивації учнів у процесі 

вивчення початкового курсу 

математики / Молодий вчений: 

Науковий журнал. 2019 р. № 4 (68) 

квітень С.281-284.   

5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. 

Математична підготовка вчителя 

початкових класів як передумова 

його фахової компе-

тентності./Інноваційна педагогіка: 



вивчення початкового 

курсу математики 

/ Молодий вчений: 

Науковий журнал. 2019 р. 

№ 4 (68) квітень С.281-

284.   

5. Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. Математична 

підготовка вчителя 

початкових класів як 

передумова його фахової 

компе-

тентності./Інноваційна 

педагогіка: Науковий 

журнал. Вип.11. Том 1. - 

Одеса: ПУ 

«Причорноморський 

науково-досл. інститут 

економіки та інновацій», 

2019. С.173-176.      

6. Стасів Н.І., Війчук Т.І., 

Стасів Н.Ю. Особливості  

використання навчальних  

комп’ютерних ігор у 

початковій школі .Молодь 

і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал /Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), 

І.Бахов та ін. 2019. № 9 

(176).  С.82-85.      

7. Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., 

Силюга Л.П. Методичні 

особливості розв’язування 

задач на пропорційну 

Науковий журнал. Вип.11. Том 1. - 

Одеса: ПУ «Причорноморський 

науково-досл. інститут економіки та 

інновацій», 2019. С.173-176.      

6. Стасів Н.І., Війчук Т.І., Стасів 

Н.Ю. Особливості  використання 

навчальних  комп’ютерних ігор у 

початковій школі .Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал /Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

І.Бахов та ін. 2019. № 9 (176).  С.82-

85.      

7. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Методичні 

особливості розв’язування задач на 

пропорційну залежність у початковій 

школі./ Молодий вчений: Науковий 

журнал. – 2020.  № 5 (81). С.382-385.      

П.38.3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора); 

1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Дидактичні 

аспекти використання різних видів 

повторення навчального матеріалу з 

математики у початковій школі 

/Мodern education, training and 

upbringing: collective monograph/ 

Abdullayev A., Rebar I., – etc.– 

Іnternational Science Group. – Boston 

(USA): Primedia eLaunch, 2021. Рр. 

467-471.      



залежність у початковій 

школі./ Молодий вчений: 

Науковий журнал. – 2020.  

№ 5 (81). С.382-385.      

 

П.38.4) наявність виданих 

навчально-методичних посібників/ 

посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистан-

ційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1.Ковальчук В.Ю., 

Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга 

Л.П. Математика. Частина ІІ. Числові 

множини: Навчально-методичний 

посібник [для студентів ЗВО]. 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. 172 с.  

2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча  

програма навчальної дисципліни 

«Теоретичні основи   початкового  

курсу   математики» для підготовки  

фахівців першого (бакалаврського) 

рівня  вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова., 2019.  

3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча  

програма навчальної дисципліни 

«Практикум розв’язування  сюжетних  

задач» для підготовки  фахівців 



першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова. Початкова освіта  та  

хореографія. Початкова освіта  та 

образотворче мистецтво., 2020.  

4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча  

програма навчальної дисципліни 

«Практикум розв’язування логічних  

задач» для підготовки  фахівців 

першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова.,  2020.  

5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., 

Стасів Н.І., Силюга Л.П. Робоча 

програма навчальної дисципліни 

«Формування прийомів  

моделювання  на уроках  математики  

у початковій  школі» для підготовки  

фахівців другого (магістерського) 

рівня  вищої освіти спеціальності  013 

«Початкова  освіта». Освітня 

програма: Початкова  освіта  та  

інформатика. Початкова освіта  та  

англійська мова. Початкова освіта  та  

хореографія. Початкова освіта  та  

образотворче мистецтво.,  2020.  

П.38.12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 



загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Стасів Н.І., Опришко І.А. 

Особливості використання узагаль-

нених способів розв’язування задач у 

початковому курсі математики. 

Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія 4. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. – Випуск 63: Збірник 

наукових праць/ за науковою ред. 

В.Д.Сиротюка; М-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т імені 

М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во 

НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018.  

С.166-169.  

2. Стасів Н.І., Машіка В..І. Особли-

вості формування математичних 

здібностей учнів початкової школи 

/Збірник наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні наукові 

дослідження у психології та 

педагогіці – прогрес майбутнього». 

Одеса: ГО «Південна фундація 

педагогіки», 2020.  С.87–89. 

3. Стасів Н.І., Стасів Н.Ю., Марущак 

В. Р. Особливості розв’язування задач 

на знаходження середнього 

арифметичного у початковій школі/ 

Results of modern scientific research 

and development. Proceedings of the 

3rd International scientific and practical 

conference. Barca Academy Publishing. 

Madrid, Spain. 2021. Pp. 351-355.    

Сертифікат:  sci-conf.com.ua 

4.Стасів Н.І., Криницька І.М. 

Формування прийомів розумової 



діяльності учнів початкової школи у 

процесі розв’язування задач/ Science, 

theory and practice. Abstracts of XXX 

International Scientific and Practical 

Conference. London, England. 2021. Pp. 

349-353.  

Сертифікат:  URL: https://isg-

konf.com.   Available at : DOI: 
10.46299/ISG.2021.I.XXIX. 

П.38.14) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце на I або 

II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів 

(для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених 

https://isg-konf.com/
https://isg-konf.com/


до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

1.Керівництво постійно діючою 

проблемною групою “Актуальні 

проблеми математичної освіти 

молодших школярів”. 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: 

П.38.19). Участь у вебінарі: Профілі 

автора та установи у базі даних 

Scopus.  6 травня 2021 р. 

Підтвердження: сертифікат 

www.brighttalk.com/webcast/10439/480

415. 

П.38.20) Досвід практичної роботи  

http://www.brighttalk.com/webcast/10439/480415
http://www.brighttalk.com/webcast/10439/480415


за спеціальністю не менше  п’яти 

років  (крім  педагогічної,  науково-

педагогічної, наукової діяльності) - 

33 роки. 

Шаран 

Олександра 

Василівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1994 р., 

Спеціальність 

«Математика», 

кваліфікація 

спеціаліста 

«Вчитель 

математики, 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки» 

13.00.02 – теорія та 

методика навчання 

(математика) 

 «Методика вивчення 

комплексних чисел у 

профільних класах 

загальноосвітніх шкіл»  

диплом кандидата наук 

ДК №05844 виданий  26 

травня 2010 року рішення 

Президії Вищої 

атестаційної комісії 

(протокол № 84/06/4) 

 доцент кафедри 

математики та методики 

викладання математики 

початкового навчання, 

12ДЦ № 035055 виданий 

25 квітня 2013 року 

Рішенням Атестаційної 

колегії від (протокол № 

4/02-Д) 

1.Шаран О.В, Шаран В.Л. 

Використання електронно-

освітніх ресурсів у процесі 

навчання елементів 

математики дітей старшого 

дошкільного і молодшого 

шкільного віку. Актуальні 

питання природничо-

математичної освіти. 2017. 

№ 1(9).  С. 58 – 63. (фахове 

видання) 
2.Шаран О.В, Шаран В.Л. 

Методичні аспекти 

розвитку креативності 

молодших школярів на 

уроках інформатики за 

допомогою електронно-

освітніх ресурсів. Молодь і 

ринок. 2017. № 10 (153). С. 

28 – 34. (фахове видання) 

3.Шаран О.В, Бец Ю.С. 

Особливості використання 

міжпредметних зв’язків у 

навчанні молодших 

школярів математики та 

англійської мови. Фізико-

математична освіта. Вип. 4 

(14). 2017. Т.1. 140 с. С. 

124 – 127. 

(фахове видання, Index 

Copernicus) 

4.Шаран О.В, Шаран В.Л. 

Використання 

міжпредметної інтеграції 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

дошкільної освіти 

 

07.10.2019- 

07.11.2019рр. 

«Формування  нових  

професійних  

комптентностей  у 

педагогічній  

діяльності,засвоєння  

інноваційних  

технологій викладання  

методики-

математичних 

дисциплін у вищій  

школі» 

Довідка про 

проходження 

стажування 

(№4497-С від 

20.11.2019 року)  

 (6 кредитів/180 годин) 

П.38.1).наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 
 
1.Шаран О.В, Шаран В.Л. 

Використання електронно-освітніх 

ресурсів у процесі навчання 

елементів математики дітей старшого 

дошкільного і молодшого шкільного 

віку. Актуальні питання природничо-

математичної освіти. 2017. № 1(9).  С. 

58 – 63. (фахове видання) 

2.Шаран О.В, Шаран В.Л. Методичні 

аспекти розвитку креативності 

молодших школярів на уроках 

інформатики за допомогою 

електронно-освітніх ресурсів. Молодь 

і ринок. 2017. № 10 (153). С. 28 – 34. 

(фахове видання) 
3.Шаран О.В, Бец Ю.С. Особливості 

використання міжпредметних зв’язків 

у навчанні молодших школярів 

математики та англійської мови. 

Фізико-математична освіта. Вип. 4 

(14). 2017. Т.1. 140 с. С. 124 – 127. 

(фахове видання, Index Copernicus) 

4.Шаран О.В, Шаран В.Л. 

Використання міжпредметної 

інтеграції як засобу інтелектуального 

розвитку дитини 5 – 7 років. Фізико-



як засобу інтелектуального 

розвитку дитини 5 – 7 

років. Фізико-математична 

освіта. 2019. Випуск 1 (19). 

С. 205 – 209. (фахове 

видання, Index 

Copernicus) 

5.Шаран О.В, Шаран В.Л. 

Використання 

інноваційних освітніх 

технологій у процесі 

формування методико-

математичної 

компетентності майбутніх 

фахівців початкової та 

дошкільної освіти. Молодь 

і ринок. Дрогобич. 2019. № 

9. С. 55 – 59. (фахове 

видання) 

6.Шаран О.В, Шаран В.Л., 

Дребот Р.С. Особливості 

використання відкритих 

задач у процесі навчання 

математики учнів 

початкової школи. 

Молодий вчений. 2019. № 

5.2 (69.2). С. 170 – 173. 

(Index Copernicus) 

7.Шаран О.В, Шаран В.Л., 

Пугало С.В. Особливості 

інтелектуального розвитку 

молодших школярів у 

процесі вивчення основ 

інформатики. Вісник 

Запорізького 

національного 

університету. Педагогічні 

науки. 2020. № 1 (34). С. 84 

– 88. (фахове видання, 

математична освіта. 2019. Випуск 1 

(19). С. 205 – 209. (фахове видання, 

Index Copernicus) 

5.Шаран О.В, Шаран В.Л. 

Використання інноваційних освітніх 

технологій у процесі формування 

методико-математичної 

компетентності майбутніх фахівців 

початкової та дошкільної освіти. 

Молодь і ринок. Дрогобич. 2019. № 9. 

С. 55 – 59. (фахове видання) 

6.Шаран О.В, Шаран В.Л., Дребот 

Р.С. Особливості використання 

відкритих задач у процесі навчання 

математики учнів початкової школи. 

Молодий вчений. 2019. № 5.2 (69.2). 

С. 170 – 173. (Index Copernicus) 

7.Шаран О.В, Шаран В.Л., Пугало 

С.В. Особливості інтелектуального 

розвитку молодших школярів у 

процесі вивчення основ інформатики. 

Вісник Запорізького національного 

університету. Педагогічні науки. 

2020. № 1 (34). С. 84 – 88. (фахове 

видання, Index Copernicus) 

П.38.4)наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 



Index Copernicus). 

 
загальною кількістю три 

найменування 

1.Шаран О.В. Елементи 

структурного програмування: 

методичні матеріали до проведення 

лабораторних занять. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

ім. І.Франка, 2017. – 54 с. 

Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (Протокол № 6 

від 21.03.2017 р.) 

2.Шаран О.В. Елементи 

алгоритмізації: методичні матеріали 

до проведення лабораторних занять. 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. – 60 

с. Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (Протокол № 7 

від 17.05.2018 р.) 

3.Шаран О.В., Мойко О.С. 

Математичні основи інформатики: 

методичні матеріали для проведення 

практичних занять [для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 

“Початкова освіта” (спеціалізація: 

інформатика)]. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

ім. І.Франка, 2018. – 94 с. 

Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (Протокол № 9 

від 21.06.2018 р.) 

4.Винницька Н.В., Кутняк О.А., 

Шаран О.В. Методичні рекомендації 

до написання курсових робіт з 

інформатики та методики її навчання 

в початковій школі. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 



ім. І.Франка, 2019. – 32 с. 

Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (Протокол № 7 

від 27.06.2019 р.) 

5.Стахів Л.Г., Шаран О.В., Волошин 

С.В. Технологія формування творчої 

особистості: методика складання 

дидактичних казок: навчально-

методичний посібник / Лілія Стахів, 

Олександра Шаран, Сюзанна 

Волошин. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ ім. 

І.Франка, 2020. – 54 с. 

(Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (Протокол № 9 

від 30.06.2020 р.) 

6.Бец Ю.С., Шаран О.В. 

Міжпредметна інтеграція у 

початковій школі: на допомогу 

вчителю. Броди: Просвіта, 2019. – 80 

с. Рекомендовано до друку вченою 

радою університету (Протокол № 5 

від 18.04.2019 р.) 

7.Робоча програма навчальної 

дисципліни «Елементи структурного 

програмування» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова  

освіта спеціалізації: Інформатика 

(2021 р.) 

8.Робоча програма навчальної 

дисципліни «Елементи 

алгоритмізації» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 013 

Початкова  освіта спеціалізації: 

Інформатика (2021 р.) 

9.Робоча програма навчальної 

дисципліни «Математичні основи 



інформатики» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 013 

Початкова  освіта спеціалізації: 

Інформатика (2021 р.) 

П.38.12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1.Шаран О.В., Чопик С.Ю 

Здоров’язбережувальні технології на 

уроках математики та інформатики у 

початковій школі // Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи. Інтердисциплінарні 

виміри / [редактори-упорядники: Я. 

Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – 

Конін – Ужгород – Херсон – Кривий 

Ріг: Посвіт, 2019. – 268 с. – С. 124 – 

126. 

2.Шаран О.В., Бец Ю.С., Проць І.І. 

Пошуково-дослідницька діяльність 

учнів початкової школи на уроках 

математики // Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи. Інтердисциплінарні 

виміри / [редактори-упорядники: Я. 

Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – 

Конін – Ужгород – Херсон – Кривий 

Ріг: Посвіт, 2019. – 268 с. – С. 104 – 

106. 

3.Шаран О.В., Мельник Н.Я. 

Розвиток математичного мислення 

учнів початкової школи у процесі 

розв’язування стародавніх задач // 



Педагогіка і психологія: напрямки та 

тенденції розвитку в Україні та світі: 

Збірник наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної 

конференції ( 19 – 20 квітня 2019 р., 

м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна 

фундація педагогіки», 2019. – Ч. 2. – 

116 с. – С. 48 – 50. 

4.Шаран О.В., Лапунька Т.О. 

Особливості формування 

комбінаторних уявлень в учнів 

початкової школи на уроках 

математики // Актуальні проблеми 

реформування системи виховання та 

освіти в Україні: Збірник тез 

наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 26 – 27 квітня 

2019 року). – Львів: ГО «Львівська 

педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 1. – 

120 с. – С. 101 – 103. 

5.Шаран О.В., Бец Ю.С. Numbers 

And Animals. Бінарний урок 

(математика та англійська мова) у 2 

класі // Видавнича група “Основа” 

.Журнал «Англійська мова у 

початковій школі». – 2019. – № 3 

(172) березень. – С. 36 – 39. 

6.Шаран О.В., Заяць М.А. 

Особливості формування 

економічного мислення учнів 

початкової школи на уроках 

математики // Матеріали XV 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Новости научной 

мысли», Прага, 22 – 30 жовтня 2019 

р. – V. 6. – Pp. 80 – 83. 

7.Шаран О.В. , Калинич Я.В. 

Особливості  використання усних 



вправ у процесі розвивального 

навчання молодших школярів на 

уроках математики // Актуальні 

питання педагогіки та психології: 

наукові дискусії : збірник тез 

Міжнародної науково-практичної 

конференції: (м. Харків, Україна, 11-

12 вересня 2020 р.). – Харків : 

Східноукраїнська організація «Центр 

педагогічних досліджень», 2020. – 84 

с. С. 5 – 8. 

8.Шаран О.В., Магера О.І. 

Використання прийомів моделювання 

у процесі розв’язування сюжетних 

задач у початковій школі // Сучасний 

рух науки: тези доп. XI міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції, 8-9 жовтня 2020 р. –

Дніпро, 2020. – Т.1. – 440 с. С. 407 – 

409. 

9.Шаран О.В. , Питель В.П. 

Особливості використання логічних 

завдань в процесі навчання 

математики в початковій школі  // 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції “Priority 

directions of science and technology 

development” (25-27 жовтня 2020 

року, м. Київ, Україна). С. 609 – 613. 

10.Шаран О.В. , Бардаль О.А., Когут 

Д.А. Особливості використання 

діяльнісного підходу у процесі 

розвитку математичної мови 

молодших школярів // Тенденції 

забезпечення якості освіти : 

матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (Дніпро, 22 

січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний 

гуманітарний дослідницький центр, 



2021. С. 106 – 108. 

11.Шаран О.В., Вишотравка М.П.  

Особливості використання рівневої 

диференціації у процесі навчання 

математики учнів початкової школи // 

Тенденції забезпечення якості освіти : 

матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (Дніпро, 22 

січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний 

гуманітарний дослідницький центр, 

2021. С. 104 – 106. 

П.38.14) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце на I або 

II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів 

(для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 



(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених 

до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: 

1.Керівництво студентом, який 

зайняв  призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади. 

П.38.19) діяльність за 



спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських 

об’єднаннях  

1.Участь у громадській організації 

«Всеукраїнська асоціація Василя  

Сухомлинського» 

П.38.20) Досвід практичної роботи  

за спеціальністю не менше  п’яти 

років  (крім  педагогічної,  науково-

педагогічної, наукової діяльності) - 

19 років. 

 

Мойко Оксана 

Степанівна 

Доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

2000 р., ПМСО. 

Фізика і 

математика. 

Учитель фізики, 

математики, 

астрономії і 

безпеки 

життєдіяльності 

2009 р. ПМСО. 

Математика. 

Магістр 

педагогічної освіти, 

викладач 

математики 

2013 р. 

Інформатика. 

Кандидат педагогічних 

наук 

13.00.04 Теорія і 

методика професійної 

освіти 

«Формування 

професійної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

інформатики в процесі 

фахової підготовки» 

Диплом кандидата наук 

ДК № 051247 виданий 

05.03.2019 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і 

науки України 

 

1.Мойко О.С. Підготовка 

майбутнього вчителя 

інформатики до 

професійної діяльності / 

Мойко О.С.// Науковий 

часопис Національного 

педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. 

Серія 5. Педагогічні науки: 

реалії та перспективи. – 

Випуск 53 : збірник 

наукових праць / М-во 

освіти і науки України, 

Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ : Вид-

во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2016. – С. 

184 – 189.  (фахове 

видання) 

2. Мойко О.С. 

Особливості формування 

професійної 

компетентності майбутніх 

учителів інформатики 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук, 

«Формування 

професійної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

інформатики в процесі 

фахової підготовки» 

2019 рік, 

 Національний 

педагогічний 

університет імені 

 М. П. Драгоманова 

П.38.1)Наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

1. Мойко О.С. Підготовка 

майбутнього вчителя інформатики до 

професійної діяльності / Мойко О.С.// 

Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та перспективи. – 

Випуск 53 : збірник наукових праць / 

М-во освіти і науки України, Нац. 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 

Київ : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2016. – С. 184 – 189.  

(фахове видання) 

2. Мойко О.С. Особливості 

формування професійної 

компетентності майбутніх учителів 

інформатики засобами інформаційно-



Математик-

програміст. 

Учитель 

інформатики 

2019 р. Початкова 

освіта. Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель початкової 

школи та 

інформатики у 

початковій школі 

 

засобами інформаційно-

комунікаційних технологій 

/ Мойко О.С.// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2018.- №5 (160).- С. 158-

162  (фахове видання) 

3. Мойко О.С. 

Професійна підготовка 

вчителів інформатики у 

вітчизняних закладах 

вищої освіти / Мойко 

О.С.// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-

педагогічний журнал.- 

Дрогобич: Вид-во ДДПУ 

ім. І.Я.Франка. 2019.- №5 

(172).- С. 103-109  (фахове 

видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly 

Bibliography (PBN), Index 

Copernicus 

4. Мойко О.С. Розвиток 

логічного мислення 

молодших школярів на 

уроках інформатики / 

Мойко О.С.// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2019.- №11 (178).- С. 31-36  

(фахове видання) Google 

Scholar; Polish Scholarly 

Bibliography (PBN), Index 

Copernicus 

5. Мойко О.С. 

комунікаційних технологій / Мойко 

О.С.// Молодь і ринок: щомісячний 

науково-педагогічний журнал.- 

Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2018.- №5 (160).- С. 158-

162  (фахове видання) 

3. Мойко О.С. Професійна 

підготовка вчителів інформатики у 

вітчизняних закладах вищої освіти / 

Мойко О.С.// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2019.- №5 (172).- С. 103-

109  (фахове видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly Bibliography (PBN), 

Index Copernicus 

4. Мойко О.С. Розвиток 

логічного мислення молодших 

школярів на уроках інформатики / 

Мойко О.С.// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2019.- №11 (178).- С. 31-

36  (фахове видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly Bibliography (PBN), 

Index Copernicus 

5. Мойко О.С. Ефективність 

використання інтерактивних методів 

в освітньому процесі початкової 

школи / Мойко О.С.// Збірник 

матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції «Іmpatto 

dell'innovazione sulla scienza: aspetti 

fondamentali  e applicati». – Верона 

(Італія):  Ukrlogos, 26 червня 2020 

року. – с.35-39. ( Індексується: 

CrossRef, Google Scholar та ORCID, 

ResearchGate, OpenAIRE (European 

research information system) та OUCI). 



Ефективність 

використання 

інтерактивних методів в 

освітньому процесі 

початкової школи / Мойко 

О.С.// Збірник матеріалів 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Іmpatto dell'innovazione 

sulla scienza: aspetti 

fondamentali  e applicati». – 

Верона (Італія):  Ukrlogos, 

26 червня 2020 року. – 

с.35-39. ( Індексується: 

CrossRef, Google Scholar та 

ORCID, ResearchGate, 

OpenAIRE (European 

research information system) 

та OUCI). 

6. Мойко О.С. 

Особливості формування 

основ інформаційної 

культури молодших 

школярів / Мойко О.С.// 

Збірник матеріалів І 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Débats scientifiques 

etorientations prospectives 

du développement 

scientifique». – Париж 

(Франція):  Ukrlogos, 06 

лютого 2021 року. – с.75-

79. (Індексується: CrossRef, 

Google Scholar та ORCID, 

ResearchGate, OpenAIRE 

(European research 

information system) та 

OUCI). 

6. Мойко О.С. Особливості 

формування основ інформаційної 

культури молодших школярів / 

Мойко О.С.// Збірник матеріалів І 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Débats scientifiques 

etorientations prospectives du 

développement scientifique». – Париж 

(Франція):  Ukrlogos, 06 лютого 2021 

року. – с.75-79. (Індексується: 

CrossRef, Google Scholar та ORCID, 

ResearchGate, OpenAIRE (European 

research information system) та OUCI). 

П.38.4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Мойко О.С., Шаран О.В., 

Математичні основи  інформатики: 

методичні матеріали до проведення 

практичних занять: [навчально-

методичний посібник для підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  за спеціальністю 

013 Початкова освіта (спеціалізація: 

інформатика) ] / Оксана Мойко, 

Олександра Шаран. – Дрогобич: РВВ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 

80с. (рекомендовано вченою радою 



університету №8 від 19.06.18 року). 

Укладено робочі програми 

навчальних дисциплін: 

1. "Інформатика" для підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  спеціальності  013 

Початкова освіта  (денна   і заочна 

форми навчання); 

2."Інформаційно-комунікаційні 

технології" для підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності  013 

Початкова освіта, 023 Образотворче 

мистецтво, 024 Хореографія (у 

співавторстві з Кутняк О.А., 

Василиківим І. Б.). 

3."Математичні основи інформатики" 

для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності  013 Початкова освіта 

(у співавторстві з Шаран О.В). 

4. "Інтернет-сервіси у роботі вчителя 

початкової школи" для підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти  спеціальності 013 

Початкова освіта. 

П.38.5) захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня; 

 Захист кандидатської дисертації 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 27 

грудня 2018 року у Національному 

педагогічному університеті імені М. 

П. Драгоманова (Диплом ДК № 

051247 від 05.03.2019р.) 

П.38.12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 



наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1.Мойко О.С. Формування 

професійної компетентності 

майбутнього вчителя інформатики 

/О.С. Мойко/ Наука, освіта, 

суспільство: інструменти і механізми 

сучасного інноваційного розвитку: 

матеріали IV міжнародної науково-

практичної конференції (30-31 

березня 2018 р. м. 

Київ)/Всеукраїнське громадське 

об’єднання  «Нова освіта», 2018. – 

251с.- С.43-45. 

2.Мойко О.С. Використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій в професійній діяльності 

майбутніх вчителів інформатики 

/О.С.Мойко/ Проблеми моделювання 

та розроблення інформаційних 

систем: матеріали ІІІ науково-

практичної конференції інтернет 

конференції (1 червня 2018 р. м. 

Дрогобич). – Дрогобич: ДДПУ 

ім.І.Франка, 2018. – С.107-110. 

3.Мойко О.С. Особливості 

організації навчально-дослідницької 

роботи учнів на уроках інформатики 

в початковій школі/О.С. Мойко/ 

Пріоритетні шляхи розвитку науки: 

матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (15-16 червня 

2019 р., м. Київ)/Міжнародний центр 

наукових досліджень, 2019. – 241с.- 

С.71-73. 

4.Мойко О.С. “Використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій в професійній діяльності 



майбутніх вчителів 

інформатики”/О.С.Мойко/Проблеми 

моделювання та розроблення 

інформаційних систем: матеріали ІV 

науково-практичної конференції 

інтернет конференції (15 травня 2019 

р. м. Дрогобич). – Дрогобич: ДДПУ 

ім.І.Франка, 2019. – С.125-130. 

5.Мойко О.С. Особливості 

організації навчально-дослідницької 

роботи учнів на уроках інформатики 

в початковій школі / Оксана Мойко // 

Пріоритетні шляхи розвитку науки: 

збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції. 15-

16 червня 2019 року.  – Київ: МЦНД, 

2019. –  С.24-25 

6.Мойко О.С. Розвиток пізнавальної 

активності учнів молодших класів/ 

Оксана Мойко // Традиції та нові 

наукові стратегії у центральній та 

східній європі: Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. – 26-27 червня 2020 

року. – Київ – «Інститут інноваційної 

освіти»; Науково-навчальний центр 

прикладної інформатики НАН 

України, 2020. –– С.41-43 (0,2 др. 

арк.) / 3 c. 

7.Мойко О.С., Василина А.В. 

Особливості організації ігрової 

діяльності на уроках в початковій 

школі/ Оксана Мойко, Аліна 

Василина // Наука сьогодення: від 

досліджень до стратегічних рішень: 

Матеріали міжнародної студентської 

наукової конференції (Т. 2), 25 

вересня, 2020 рік. Івано-Франківськ, 

Україна: Молодіжна наукова ліга, 



2020. – С. 100-102 

8.Мойко О.С., Кравець М.П. 

Впровадження диференційованого 

підходу в освітній процес початкової 

школи/ Оксана Мойко, Мар’яна 

Кравець // Традиції та нові наукові 

стратегії у центральній та східній 

європі: Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. – 

26-27 червня 2020 року. – Київ – 

«Інститут інноваційної освіти»; 

Науково-навчальний центр 

прикладної інформатики НАН 

України, 2020. –– С.20-23 (0,2 др. 

арк./0,1 др. арк.) / 4 c./ авт. уч. 2 c. 

П.38.20) Досвід практичної роботи  

за спеціальністю не менше  п’яти 

років  (крім  педагогічної,  науково-

педагогічної, наукової діяльності) -

12 років. 

Жигайло Оксана 

Омелянівна 

Доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2004 

 

Спеціальність: 

Початкове 

навчання 

Професійна 

кваліфікація: 

Магістр 

педагогічної 

освіти, викладач 

педагогіки та 

Кандидат психологічних 

наук 

зі спеціальності  

19.00.07  

Педагогічна та вікова 

психологія 

«Структурно-динамічні 

особливості розвитку Я-

концепції молодшого 

школяра» 

диплом кандидата наук 

ДК №055824 виданий  

18.11. 2009 року Рішення 

президії Вищої 

атестаційної комісії 

України від 18.11. 2009 

(протокол № 51-06/5) 

 

1.Жигайло О.О.  

Підготовка вчителів 

початкової школи до 

використання квест-

технологій на уроках 

математики. Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал [Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін.] 

Дрогобич: 2017. № 8 (151). 

С.70–74. 

2.Жигайло О.О. 

Особливості організації і 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

 

Кафедра загальної 

педагогіки та 

дошкільної освіти 

 

04.02.2019- 

05.03.2019рр. 

«Застосування  

інтерактивних  

технологій  у процесі  

підготовки  вчителя  

початкової школи  до 

інноваційної  

діяльності» 

П.38.1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

1. Жигайло О.О.  Підготовка 

вчителів початкової школи до 

використання квест-технологій на 

уроках математики. Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал [Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін.] Дрогобич: 

2017. № 8 (151). С.70–74. 

2.Жигайло О.О. Особливості 



методики 

початкового 

навчання 

 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2005 

Ступінь вищої 

освіти: спеціаліст 

Спеціальність: 

Математика 

Професійна 

кваліфікація:        

Вчитель 

математики 

загальноосвітньої 

школи другого та 

третього ступенів 

 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

2017 

Ступінь вищої 

освіти: спеціаліст 

Спеціальність: 

Дошкільна освіта 

Професійна 

кваліфікація:        

Організатор 

доцент кафедри 

математики, інформатики 

та методики їх 

викладання у початковій 

школі 

12ДЦ №032710 

виданий Рішенням 

Атестаційної колегії  

26.10.2012 

 (протокол № 6/02-Д) 

 

методики проведення 

позакласної роботи з 

математики з 

використанням елементів 

квест-технологій. 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць  молодих 

вчених  ДДПУ 

[редактори—упорядники 

В.Ільницький, А.Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич: 

Посвіт, 2018. Вип. 18. С. 

87–94.  

3.Жигайло О.О. 

Формування професійної 

компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

шляхом використання 

дидактичних та ділових 

ігор. Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал. 

Дрогобич: 2019. № 11. 

С.75–82.  

4.Жигайло О.О. 

Особливості  застосування  

STEM-підходу  в  

освітньому  процесі  

початкової  школи. Фізико-

математична освіта: 

науковий журнал. Суми  

Довідка про 

проходження 

стажування 

(№787-В від 06.03.2019 

року)  

(4,5 кредитів/135 годин) 

організації і методики проведення 

позакласної роботи з математики з 

використанням елементів квест-

технологій. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць  молодих 

вчених  ДДПУ [редактори—

упорядники В.Ільницький, 

А.Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: 

Посвіт, 2018. Вип. 18. С. 87–94.  

3.Жигайло О.О. Формування 

професійної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

шляхом використання дидактичних 

та ділових ігор. Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал. Дрогобич: 2019. № 11. С.75–

82.  

4.Жигайло  О.О. Особливості  

застосування  STEM-підходу  в  

освітньому  процесі  початкової  

школи. Фізико-математична освіта: 

науковий журнал. Суми  2021. 

Випуск 3(29). С.58–62. 

П.38.3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора); 

1. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. 

Актуальні проблеми математичної 



дошкільної 

освіти. 

Вихователь дітей 

дошкільного віку 

 

2021. Випуск 3(29). С.58–

62. 

 

освіти вчителя початкової школи: 

навчальний посібник для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої 

освіти   Спеціальності 013 Початкова 

освіта Галузі знань 013 Освіта 

/Педагогіка. Дрогобич: РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. 78с. 

(рекомендовано вченою радою 

університету № 7 від 17.05.18 року). 

2. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. 

Технологія навчання освітньої галузі 

«Математика» у початковій школі. 

Навчальний посібник [для підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти   спеціальності 013 

«Початкова освіта» галузі знань 013 

«Освіта/Педа-гогіка»] Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018.76 с.  

(Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького державного  

педагогічного університету імені 

Івана Франка, протокол № 9 від 

21.06.18 року). (4,75 др. арк.). 

3. Ковальчук В.Ю., Заяць О.В., 

Жигайло О.О. Інноваційні технології 

у позакласній роботі з математики у 

початковій школі. Навчальний 

посібник [для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти   

cпеціальності 013 Початкова освіта 



галузі знань 013 Ос-віта/Педагогіка] 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. – 74 с. 

(Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького державного  

педагогічного університету імені 

Івана Франка, протокол № 9 від 

21.06.18 року). 

4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С. 

Стасів Н.І., Силюга Л.П., Жигайло 

О.О. Формування геометричної 

складової предметної  математичної 

компетентності учнів початкової 

школи: навчальний посібник для 

здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти   Спеціальності 

013 Початкова освіта Галузі знань 

013 Освіта /Педагогіка Дрогобич: 

РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 

– 90 с. 

П.38.4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 



загальною кількістю три 

найменування: 

Робочі програми для підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти (90 /*120 кредитів 

ЄКТС) 

Інноваційні технології у 

позакласній роботі з математики у 

початковій школі (2021) 

Формування культури логічного 

мислення на уроках математики у 

початковій школі (2021) 

Технології навчання математичної 

освітньої галузі у початковій школі 

(2021) 

Робочі програми для підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної 

форм навчання 

Методика навчання математичної 

освітньої галузі у початковій школі 

(2019) 

П.38.10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії”; 

1.Участь в  швейцарсько-

українському проекті «Розвиток 

громадянських компетентостей в 

Україні DOCCU»: проходження 

навчання за курсом «Формування 

громадянських компетентостей у 

майбутніх учителів початкової 



школи» для викладачів педагогічних 

вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку за галуззю 

знань «Освіта» спеціальністю 

«Початкова освіта». Тривалість: 

лютий-квітень 2018 р. 

Підтвердженння: свідоцтво 

(реєстраційний номер 27042918-15). 

П.38.12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Семінар-тренінг "Нумікон як шлях 

до розуміння математики" Львів 26-

27 жовтня 2019 року 16 годин 

2. Жигайло О.О., Васильківська 

Ю.В. Основні прийоми розвитку 

різних видів пам’яті молодших 

школярів на уроках математики. 

Гуманізація – найкоротший шлях до 

особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені А. С. 

Макаренка, 25 вересня 2020 року) 

[редактор-упорядник: О.В.Діброва, 

С.І.Барда]. Кременчук: Мето-дичний 

кабінет, 2020. С.131– 133  (0,2 др. арк. 

/ 0,1 др. арк.) / 3 c. / авт. уч. 2 c. 

 3.  Жигайло О.О., Гринчак І.І. Роль 

критичного мислення в розвитку 

творчих здібностей молодших 



школярів. Гуманізація – най-

коротший шлях до особистості: 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної майстерні 

(Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А.С.Макаренка, 25 

вересня 2020 року) [редактор-

упорядник: О.В.Діброва, С.І.Барда]. 

Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. С.134–136 (0,2 др. арк. / 0,1 др. 

арк.) / 3 c. / авт. уч. 2 c. 

 4. Жигайло О.О., Змійовська А.О. 

Особливості підготовки дітей 

молодшого шкіль-ного віку до 

засвоєння математичних понять 

Гуманізація – найкоротший шлях до 

особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені 

А.С.Макаренка, 25 вересня 2020 

року) / [редактор-упорядник: 

О.В.Діброва, С.І.Барда]. Кременчук: 

Мето-дичний кабінет, 2020. С.137– 

139 (0,2 др. арк. / 0,1 др. арк.) / 3 c. / 

авт. уч. 2 c. 

  5. Жигайло О.О., Кондратів О.М. 

Сприймання різновидів моделей 

молодшими шко-лярами під час 

вивчення програмового матеріалу. 

Гуманізація – найкоротший шлях до 

особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 



майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені 

А.С.Макаренка, 25 вересня 2020 

року) [редактор-упорядник: 

О.В.Діброва, С.І.Барда]. Кременчук: 

Мето-дичний кабінет, 2020. С.140-

142 (0,2 др. арк. / 0,1 др. арк.) / 3 c. / 

авт. уч. 2 c. 

 6.Жигайло О.О., Сироїд Р.Б. 

Формування обчислювальних 

навичок учнів початкових класів 

Гуманізація – найкоротший шлях до 

осо-бистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький пе-

дагогічний коледж імені 

А.С.Макаренка, 25 вересня 2020 

року) [редактор-упорядник: 

О.В.Діброва, С.І.Барда]. Кременчук: 

Методичний кабінет, 2020. С.143–145 

(0,2 др. арк. / 0,1 др. арк.) / 3 c. / авт. 

уч. 2 c. 

 7. Жигайло О.О., Станіславчук 

Ю.О. Особливості формування 

алгоритмічної культури як частини 

математичної культури молодшого 

школяра. Гуманізація – найкоротший 

шлях до особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені  

А.С.Мака-ренка, 25 вересня 2020 

року) [редактор-упорядник: 



О.В.Діброва, С.І.Барда]. Кременчук: 

Методичний кабінет, 2020. С.146–148 

(0,2 др. арк. / 0,1 др. арк.) / 3 c. / авт. 

уч. 2 c. 

 8.Жигайло О.О., Стручинська М.М. 

Особливості формування практичних 

умінь і навичок учнів на уроках 

математики Гуманізація – 

найкоротший шлях до особистості: 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної май-стерні 

(Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А.С.Макаренка, 25 

вересня 2020 року) [редактор-

упорядник: О. В. Діброва, С.І.Барда]. 

Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. С.149–151 (0,2 др. арк. / 0,1 др. 

арк.) / 3 c. / авт. уч. 2 c. 

9.Жигайло О.О., Харко О.М. 

Формування пізнавальної активності 

молодших школярів в процесі 

використання дидактичних засобів 

навчання математики  Гуманізація – 

найкоротший шлях до особистості: 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної майстерні 

(Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А. С. Макаренка, 25 

вересня 2020 року) [редактор-

упорядник: О. В. Діброва, С.І.Барда] 

Кременчук: Методичний кабінет, 

2020 . С.152–154. 

П.38.14) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце на I або 



II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів 

(для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених 

до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 



Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

1.Керівництво постійно діючим 

гуртком з методики навчання 

математичної освітньої галузі у 

початковій школі “Сучасні 

методичні засади навчання 

математики учнів початкової 

школи 

П.38.20) Досвід практичної роботи  

за спеціальністю не менше  п’яти 

років  (крім  педагогічної,  науково-

педагогічної, наукової діяльності) - 

19 років. 

 

 

 

 

 

 

 

Василиків Іван 

Богданович 

Старший 

викладач 

Дрогобицький 

державний 

Кандидат педагогічних  1.Василиків І.Б. 

Праксеологічна 

Захист кандидатської   П.38.1) Наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 



педагогічний 

університет імені 

Івана Франка,  

2003 році 

спеціальність 

“Менеджмент 

організацій. 

Основи 

інформатики”,  

кваліфікація 

менеджер-

економіст, 

вчитель 

економічних 

дисциплін та 

основ 

інформатики;  

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

2019 рік 

спеціальність 

“Початкова 

освіта”, 

кваліфікація 

“Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель 

початкової школи 

та інформатики у 

початковій 

школі” 

наук 

 13.00.04 – теорія і 

методика професійної 

освіти 

 «Підготовка майбутніх 

фахівців з маркетингу до 

використання 

інформаційних 

технологій у професійній 

діяльності» 

Диплом кандидата наук 

ДК №048311 виданий  

05.07. 2018 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і 

науки України 

 

 

спрямованість формування 

професійної підготовки 

майбутніх учителів 

початкових класів / 

І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2021.- №5-6 (191-192).- С. 

67-72  (фахове видання) 

Google Scholar; Polish 

Scholarly Bibliography 

(PBN); ERIH PLUS; Index 

Copernicus 

2. Василиків І.Б. 

Загальнонаукові підходи 

до формування 

професійної підготовки 

майбутніх учителів 

початкових класів / 

І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2021.- №3 (189).- С. 54-58  

(фахове видання) Google 

Scholar; Polish Scholarly 

Bibliography (PBN); ERIH 

PLUS; Index Copernicus 

3. Василиків І.Б. 

Особливості формування 

алгоритмічного мислення 

молодших школярів на 

уроках інформатики / 

І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

дисертації  

 на здобуття наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук 

13.00.04 – теорія і 

методика професійної 

освіти 

2018 рік 

 Підготовка майбутніх 

фахівців з маркетингу 

до використання 

інформаційних 

технологій у 

професійній діяльності»  

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

1. Василиків І.Б. Праксеологічна 

спрямованість формування 

професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів / 

І.Б.Василиків// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2021.- №5-6 (191-192).- С. 

67-72  (фахове видання) Google 

Scholar; Polish Scholarly Bibliography 

(PBN); ERIH PLUS; Index Copernicus 

2. Василиків І.Б. Загальнонаукові 

підходи до формування професійної 

підготовки майбутніх учителів 

початкових класів / І.Б.Василиків// 

Молодь і ринок: щомісячний 

науково-педагогічний журнал.- 

Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2021.- №3 (189).- С. 54-58  

(фахове видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly Bibliography (PBN); 

ERIH PLUS; Index Copernicus 

3. Василиків І.Б. Особливості 

формування алгоритмічного 

мислення молодших школярів на 

уроках інформатики / І.Б.Василиків// 

Молодь і ринок: щомісячний 

науково-педагогічний журнал.- 

Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2021.- №2 (188).- С.90-94  

(фахове видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly Bibliography (PBN); 

ERIH PLUS; Index Copernicus 

4. Василиків І.Б. Філософські 



журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2021.- №2 (188).- С.90-94  

(фахове видання) Google 

Scholar; Polish Scholarly 

Bibliography (PBN); ERIH 

PLUS; Index Copernicus 

4. Василиків І.Б. 

Філософські принципи 

професійної підготовки 

майбутнього вчителя 

початкових класів / 

І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2020. - № 6-7 (185-186). - 

С.99-103 (фахове видання) 

Google Scholar; Polish 

Scholarly Bibliography 

(PBN); ERIH PLUS; Index 

Copernicus 

5. Василиків І.Б. 

Пропедевтика курсу 

“Інформатика” в 

початковій школі / 

І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2020. - № 3-4 (182-183). - 

С.79-83 (фахове видання) 

Google Scholar; Polish 

Scholarly Bibliography 

(PBN); ERIH PLUS; Index 

Copernicus 

6. Василиків І.Б. 

принципи професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкових 

класів / І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний науково-

педагогічний журнал.- Дрогобич: 

Вид-во ДДПУ ім. І.Я.Франка. 2020. - 

№ 6-7 (185-186). - С.99-103 (фахове 

видання) Google Scholar; Polish 

Scholarly Bibliography (PBN); ERIH 

PLUS; Index Copernicus 

5. Василиків І.Б. Пропедевтика курсу 

“Інформатика” в початковій школі / 

І.Б.Василиків// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2020. - № 3-4 (182-183). - 

С.79-83 (фахове видання) Google 

Scholar; Polish Scholarly Bibliography 

(PBN); ERIH PLUS; Index Copernicus 

6. Василиків І.Б. Організація 

дистанційного навчання з 

використанням інформаційних 

технологій для майбутніх вчителів 

початкової школи / І.Б.Василиків// 

Науковий журнал «Інноваційна 

педагогіка» – Випуск 24. Т. 1. 2020. – 

О. : ТОВ Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – С. 115-119 

(фахове видання) Index Copernicus 

7. Василиків І.Б. Методологічні 

підходи дослідження проблеми 

освітньо-наукової підготовки 

вчителів початкових класів в умовах 

інформаційних технологій / 

І.Б.Василиків// Науковий журнал 

«Інноваційна педагогіка» – Випуск 

21. Т. 1. 2020. – О. : ТОВ Видавничий 

дім «Гельветика», 2020. –  С. 161-164 

(фахове видання) Index Copernicus 



Організація дистанційного 

навчання з використанням 

інформаційних технологій 

для майбутніх вчителів 

початкової школи / 

І.Б.Василиків// Науковий 

журнал «Інноваційна 

педагогіка» – Випуск 24. Т. 

1. 2020. – О. : ТОВ 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – С. 

115-119 (фахове видання) 

Index Copernicus 

7. Василиків І.Б. 

Методологічні підходи 

дослідження проблеми 

освітньо-наукової 

підготовки вчителів 

початкових класів в умовах 

інформаційних технологій 

/ І.Б.Василиків// Науковий 

журнал «Інноваційна 

педагогіка» – Випуск 21. Т. 

1. 2020. – О. : ТОВ 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. –  С. 

161-164 (фахове видання) 

Index Copernicus 

8. Василиків І.Б. Основні 

психолого-педагогічні 

вимоги до застосування  

інформаційних технологій 

в освітньому процесі 

початкової школи / 

І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

8. Василиків І.Б. Основні психолого-

педагогічні вимоги до застосування  

інформаційних технологій в 

освітньому процесі початкової школи 

/ І.Б.Василиків// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2019. - № 3 (170). - С. 66 

– 69 (фахове видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly Bibliography (PBN); 

ERIH PLUS; Index Copernicus 

9. Василиків І.Б. Основні проблеми та 

шляхи впровадження 

мультимедійних технологій в 

початковій школі / І.Б.Василиків// 

Молодь і ринок: щомісячний 

науково-педагогічний журнал.- 

Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2019. - № 1 (168). - С. 62 

– 66 (фахове видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly Bibliography (PBN); 

ERIH PLUS; Index Copernicus 

10. Василиків І.Б. Особливості 

застосування інформаційних 

технологій у підготовці майбутніх 

учителів початкової школи / 

І.Б.Василиків// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2018. - №10(165). - С. 53 

– 56 (фахове видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly Bibliography (PBN); 

ERIH PLUS; Index Copernicus 

11. Vasylykiv I. Technologie 

informacyine w nauczaniu marketingu: 

aspekty psychologiczne i pedagogiczne / 

I. Vasylykiv // Knowledge. Education. 

Low. Management. Nauka. Oświata. 

Prawo.Zarządzanie. 2016. - № 4 (16). - 



2019. - № 3 (170). - С. 66 – 

69 (фахове видання) 

Google Scholar; Polish 

Scholarly Bibliography 

(PBN); ERIH PLUS; Index 

Copernicus 

9. Василиків І.Б. Основні 

проблеми та шляхи 

впровадження 

мультимедійних 

технологій в початковій 

школі / І.Б.Василиків// 

Молодь і ринок: 

щомісячний науково-

педагогічний журнал.- 

Дрогобич: Вид-во ДДПУ 

ім. І.Я.Франка. 2019. - № 1 

(168). - С. 62 – 66 (фахове 

видання) Google Scholar; 

Polish Scholarly 

Bibliography (PBN); ERIH 

PLUS; Index Copernicus 

10. Василиків І.Б. 

Особливості застосування 

інформаційних технологій 

у підготовці майбутніх 

учителів початкової школи 

/ І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2018. - №10(165). - С. 53 – 

56 (фахове видання) 

Google Scholar; Polish 

Scholarly Bibliography 

(PBN); ERIH PLUS; Index 

Copernicus 

11. Vasylykiv I. Technologie 

S. 217 – 227. Наукометричні бази: 

Index Copernicus, Worldcat, Research 

Bible, Central and Eastern European 

Online Library. 

12. Василиків І.Б. Засоби 

інформаційних технологій у 

професійній підготовці майбутнього 

вчителя маркетингу / І.Б.Василиків // 

Збірник наукових праць. Педагогічні 

науки : сборник / М-во освіти і науки 

України, Херсонський держ. ун-т. - 

Херсон, 2016. - Вип. 74 – C. 12 – 15. 

Google Scholar, Index Copernicus 

13. Василиків І.Б. Формування 

інформаційної компетентності 

майбутніх маркетологів / 

І.Б.Василиків // Науковий вісник 

Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К.Д. 

Ушинського. – Випуск 2(115). – Серія 

: Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені 

К.Д. Ушинського, 2017 – С. 32 – 36. 

Google Scholar, Index Copernicus 

14. Василиків І.Б. Інформаційна 

компетенція як складова професійної 

компетентності майбутнього вчителя 

маркетингу / І.Б.Василиків // 

Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. – Випуск 57 : збірник 

наукових праць / за науковою ред. В. 

Д. Сиротюка ; М-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2017 – С. 38 

– 44. Google Scholar, Index Copernicus 

15. Василиків І.Б. Дидактичні вимоги 



informacyine w nauczaniu 

marketingu: aspekty 

psychologiczne i 

pedagogiczne / I. Vasylykiv 

// Knowledge. Education. 

Low. Management. Nauka. 

Oświata. Prawo.Zarządzanie. 

2016. - № 4 (16). - S. 217 – 

227. Наукометричні бази: 

Index Copernicus, Worldcat, 

Research Bible, Central and 

Eastern European Online 

Library. 

12. Василиків І.Б. Засоби 

інформаційних технологій 

у професійній підготовці 

майбутнього вчителя 

маркетингу / І.Б.Василиків 

// Збірник наукових праць. 

Педагогічні науки : 

сборник / М-во освіти і 

науки України, 

Херсонський держ. ун-т. - 

Херсон, 2016. - Вип. 74 – 

C. 12 – 15. Google Scholar, 

Index Copernicus 

13. Василиків І.Б. 

Формування інформаційної 

компетентності майбутніх 

маркетологів / 

І.Б.Василиків // Науковий 

вісник 

Південноукраїнського 

національного 

педагогічного університету 

імені К.Д. Ушинського. – 

Випуск 2(115). – Серія : 

Педагогіка. – Одеса : 

ПНПУ імені К.Д. 

до створення електронного 

підручника з маркетингу / 

І.Б.Василиків// Молодь і ринок: 

щомісячний науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. 

І.Я.Франка. 2016. - №7 (138). - С. 148 

– 153 (фахове видання) Google 

Scholar; Polish Scholarly Bibliography 

(PBN); ERIH PLUS; Index Copernicus 

    П.38.4) Наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

Укладено робочі програми 

навчальних дисциплін: 

1. "Апаратне і програмне 

обслуговування комп’ютера" для 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  

спеціальності  013 Початкова освіта  

(денна   і заочна форми навчання); 

2. "Інформатика" для підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  спеціальності 013 

Початкова освіта  (денна і заочна 

форми навчання) (у співавторстві з 



Ушинського, 2017 – С. 32 – 

36. Google Scholar, Index 

Copernicus 

14. Василиків І.Б. 

Інформаційна компетенція 

як складова професійної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

маркетингу / І.Б.Василиків 

// Науковий часопис 

Національного 

педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. 

Серія 5. Педагогічні науки: 

реалії та перспективи. – 

Випуск 57 : збірник 

наукових праць / за 

науковою ред. В. Д. 

Сиротюка ; М-во освіти і 

науки України, Нац. пед. 

ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ : Вид-

во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2017 – С. 38 

– 44. Google Scholar, Index 

Copernicus 

15. Василиків І.Б. 

Дидактичні вимоги до 

створення електронного 

підручника з маркетингу / 

І.Б.Василиків// Молодь і 

ринок: щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал.- Дрогобич: Вид-во 

ДДПУ ім. І.Я.Франка. 

2016. - №7 (138). - С. 148 – 

153 (фахове видання) 

Google Scholar; Polish 

Scholarly Bibliography 

Мойко О.С.); 

3. "Інформаційно-комунікаційні 

технології" для підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності  013 

Початкова освіта, 023 Образотворче 

мистецтво, 024 Хореографія (у 

співавторстві з Кутняк О.А., Мойко 

О.С.). 

 

П.38.5) захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня; 

Захист кандидатської дисертації на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 10 

квітня 2018 року у Національному 

педагогічному університеті імені М. 

П. Драгоманова (Диплом ДК № 

048311 від 05.07.2018 р.) 

 

П.38.12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1.Василиків І.Б. Інформаційні 

технології як нова форма організації 

навчального процесу / І.Б.Василиків// 

Дидактика: теорія і практика. 

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

“Фундаменталізація змісту освіти як 

соціально-педагогічна проблема”: зб. 

наук. праць / [вступ. ст., ред. Г.О. 

Васьківської; упоряд. С.В. 

Косянчука]. – К.: Вид-во НПУ ім. 

Драгоманова, 2012. - С. 163-164.   

2.Василиків І.Б. Формування 



(PBN); ERIH PLUS; Index 

Copernicus 

 

 

готовності майбутнього вчителя 

маркетингу до використання 

інформаційних технологій: ціннісний 

аспект / І.Б.Василиків// Програма 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Фундаменталізація 

змісту освіти в умовах профільного 

навчання: формування ціннісних 

орієнтацій старшокласників” 

3.Василиків І.Б. Застосування 

інформаційно-технологічних систем 

у навчанні студентів економічних 

спеціальностей / І.Б.Василиків// 

Дидактика: теорія і практика : зб. 

наук. праць / [за наук. ред. 

д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – 

К. : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2015. – С.86-88. 

4.Василиків И.Б. Обучение 

маркетингу с использованием 

информационных технологий / 

И.Б.Василиків// Проблемы и 

тенденции качества образования в 

системе национальной безопас 

ности : материалы I Междунар. науч.-

практ. конф. в дистанционной форме 

(Барановичи, 

21 апреля 2017 года) / М-во 

образования Респ. Беларусь, 

учреждение образования 

«Барановичский государственный 

университет» ; редкол.: В. В. Климук 

(гл. ред.), 

А. В. Никишова [и др.]. — 

Барановичи : БарГУ, 2017. 1 

электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 × 12 + 

рук. пользователя (5 с.). — 

(Электронная книга). С. 85-90. 

5.Василиків І.Б. Інформаційні 



технології  

в системі безперервної освіти / 

І.Б.Василиків// Проблеми 

моделювання та розроблення 

інформаційних систем : матеріали ІІІ 

науково-практичної інтернет-

конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 

року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. 

Франка, 2018. – С.80-84. 

6.Василиків І.Б. Застосування 

інформаційних технологій для 

розвитку творчого мислення учнів на 

уроках і в позакласній роботі в 

початковій школі / І.Б.Василиків// 

Модернізація педагогічної освіти як 

основа інтенсифікації професійної та 

світоглядно-методологічної 

підготовки вчителя сучасної 

початкової школи : міжнародна 

науково-практична конференція, 

присвячена 40-річчю факультету 

(Дрогобич, 17 – 18 жовтня 2019 року) 

– Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 

2019. 

7.Василиків І.Б. Підготовка вчителів 

початкових класів засобами 

інформаційних технологій: 

європейський досвід/ І.Б.Василиків// 

Проблеми реформування педагогічної 

науки та освіти. Матеріали ІІ 

науково-практичної конференції (м. 

Ужгород, 14-15 лютого 2020 р.). – 

Херсон: Видавництво «Молодий 

вчений», 2020.–С.147-149 
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Володимирівна 

Доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

кандидат педагогічних 

наук 
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 1Салань Н.В. 

Особливості організації 

групової форми навчання 

Інститут інформаційних  

технологій і засобів  

навчання  НАПН 

П.38.1).Наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 



Івана Франка 

1) 2012 

Математика 

Магістр математики. 

Математик,   

викладач математики 

2)  2014 

Інформатика 

Математик-

програміст, учитель 

інформатики 

3) 2014 

Дошкільна освіта 

Організатор 

дошкільної освіти. 

Вихователь дітей 

дошкільного  віку 

4) 2019 

Середня освіта (Мова 

і література 

(англійська). 

 Вчитель англійської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Диплом магістра 

М19 № 198278 

2019 рік 

спеціальність 

“Початкова освіта”, 

кваліфікація 

“Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель початкової 

школи та 

інформатики у 

початковій школі” 

 

 

 

Теорія і методика 

професійної освіти 

 

«Підготовка майбутніх 

учителів фізико-

математичних дисциплін 

до організації гурткової  

роботи  у 

загальноосвітніх  

навчальних  закладах» 

 

диплом кандидата наук  

ДК № 036842  

виданий 01.07.2016 року 

Атестаційною колегією 

Міністерства освіти і 

науки України 

 

доцент кафедри 

математики, інформатики 

та методики їх 

викладання в початковій 

школі (Затверджено 

наказом МОН України 

29.06.21 № 735 ) 

 

 

на уроках інфор-матики у 

початковій школі / Наталія 

Салань // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич 

та ін. – 2017. – № 10 (153) 

жовтень. – С.67-72 (0,4 др. 

арк.) (Index Copernicus). 

2. Салань Н.В. Готовність 

майбутнього педагога до 

роботи в умовах 

інноваційного освітнього 

процесу / Наталія Салань // 

Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич 

та ін. – 2017. – №5  (148) 

травень. – С.54-58 (0,4 др. 

арк.) (Index Copernicus).  

3. Салань Н.В. 

Особливості організації 

групової форми навчання 

на уроках інфор-матики у 

початковій школі / Наталія 

Салань // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н. Примаченко 

України 

Відділ  відкритих  

освітньо-наукових  

інформаційних  систем 

04.11.20198- 

02.12.2019рр. 

«Вдосконалення  

професійної  підготовки  

шляхом  поглиблення  і 

розширення  

професійних  

компетентностей» 

Довідка про 

проходження 

стажування 

(№361/1 від 03.12.2019 

року)  

 (6 кредитів/180 годин) 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection; 

 1.Салань Н.В. Особливості 

організації групової форми навчання 

на уроках інфор-матики у початковій 

школі / Наталія Салань // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 10 

(153) жовтень. – С.67-72 (0,4 др. арк.) 

(Index Copernicus). 

2.Салань Н.В. Готовність 

майбутнього педагога до роботи в 

умовах інноваційного освітнього 

процесу / Наталія Салань // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – №5  

(148) травень. – С.54-58 (0,4 др. арк.) 

(Index Copernicus).  

3.Салань Н.В. Особливості 

організації групової форми навчання 

на уроках інфор-матики у початковій 

школі / Наталія Салань // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н. Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 10 



(гол. ред.), Ф.Андрушкевич 

та ін. – 2017. – № 10 (153) 

жовтень. – С.67-72 (0,4 др. 

арк.). 

 4. Cалань Н.В., Салань О. 

Формування 

компетентностей учнів на 

гуртках математики / 

Наталя Салань, Ольга 

Салань // Актуальні 

питання гуманітарних 

наук: Міжвузівський 

збірник наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка 

[редактори-упорядники 

В.Ільницький, А.Душний, 

І.Зимомря]. – Дрогобич: 

Посвіт, 2018.  – Вип. 18. – 

С.111-117 (0,6 др. арк./0,3 

др. арк.) (Index 

Copernicus). 

5.Винницька Н.В. 
Застосування групової та 

колективної форм 

навчання на уроках у 

початковій школі / Наталя 

Винницька // Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), 

Т. Пантюк (гол. ред.) та ін. 

(153) жовтень. – С.67-72 (0,4 др. арк.). 

 4.Cалань Н.В., Салань О. 

Формування компетентностей учнів 

на гуртках математики / Наталя 

Салань, Ольга Салань // Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

Міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка [редактори-упорядники 

В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. 

– Дрогобич: Посвіт, 2018.  – Вип. 18. 

– С.111-117 (0,6 др. арк./0,3 др. арк.) 

(Index Copernicus). 

5.Винницька Н.В. Застосування 

групової та колективної форм 

навчання на уроках у початковій 

школі / Наталя Винницька // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), Т. Пантюк 

(гол. ред.) та ін. – 2019. – № 11 (178) 

листопад. – С.111 – 114 (0,  др. арк.) / 

4 c. / авт. уч. 4 c. 

6. Vynnytska, N. Cas maxima as a tool 

for forming research skills in the process 

of pre-service informatics teachers 

training / Kobylnyk, T., Kohut, U., 

Vynnytska, N. // Інформаційні 

технології і засоби навчання. 

2020. № 6 (80). C. 58 – 74. Режим 

доступу: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/

article/view/3801/1745 (Web of Science 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3801/1745
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3801/1745


– 2019. – № 11 (178) 

листопад. – С.111 – 114 (0,  

др. арк.) / 4 c. / авт. уч. 4 c. 

6.Vynnytska, N. Cas 

maxima as a tool for forming 

research skills in the process 

of pre-service informatics 

teachers training / Kobylnyk, 

T., Kohut, U., Vynnytska, N. 

// Інформаційні технології і 

засоби навчання. 2020. № 6 

(80). C. 58 – 74. Режим 

доступу: 

https://journal.iitta.gov.ua/in

dex.php/itlt/article/view/380

1/1745 (Web of Science 

(ESCI)). 

 

(ESCI)). 

П.38.3)наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора); 

1.Ковальчук В.Ю., Салань Н.В., 

Стасів Н.Ю. Мережеві технології. 

Навчальний по-сібник [для 

підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти   

спеціаль-ності «Початкова освіта»] 

/ Володимир Ковальчук, Наталя 

Салань, Надія Стасів. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. – 132 с. 

(Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького держав-ного  

педагогічного університету імені 

Івана Франка, протокол № 16 від 

27.09.2017 року) (8,25 др. арк.). 

  2.Ковальчук В.Ю., Салань Н.В. 

Застосування комп’ютерних 

технологій в освітньому процесі 

початкової школи. Навчальний 

посібник [для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої 

освіти   спеціальності 013 «Початкова 

освіта» галузі знань 013 

«Освіта/Педагогіка»] 

/ Володимир Ковальчук,  Наталя 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3801/1745
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3801/1745
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3801/1745


Салань. – Дрогобич: Редакційно-ви-

давничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. – 78 с. (Рекомендовано до друку 

вченою радою Дрогобицького 

державного  педагогіч-ного 

університету імені Івана Франка, 

протокол № 7 від 17.05.2018 року)  

(4,87 др. арк.).             

 3.Ковальчук В.Ю., Салань Н.В. 

Безпека інформаційних систем. 

Навчальний по-сібник [для 

підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти   

спеціальності 013 «Початкова освіта» 

галузі знань 013 «Освіта/Педагогіка»] 

/ Володимир Ковальчук, Наталя 

Салань – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педа-гогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. – 110 с. (Рекомендовано до 

друку вченою радою Дрогобицького 

державного  педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

протокол № 9 від 21.06.2018 року) 

(6,87 др. арк.). 

П.38.4.)наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 



навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць аг 

льною кількістю три 

найменування а 

 1.Ковальчук В.Ю., Салань Н.В., 

Стасів Н.Ю. Мережеві технології. 

Навчальний по-сібник [для 

підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти   

спеціаль-ності «Початкова освіта»] 

/ Володимир Ковальчук, Наталя 

Салань, Надія Стасів. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. – 132 с. 

(Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького держав-ного  

педагогічного університету імені 

Івана Франка, протокол № 16 від 

27.09.2017 року) (8,25 др. арк.). 

 2.Ковальчук В.Ю., Салань Н.В. 

Застосування комп’ютерних 

технологій в освітньому процесі 

початкової школи. Навчальний 

посібник [для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої 

освіти   спеціальності 013 «Початкова 

освіта» галузі знань 013 

«Освіта/Педагогіка»] 

/ Володимир Ковальчук,  Наталя 



Салань. – Дрогобич: Редакційно-ви-

давничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. – 78 с. (Рекомендовано до друку 

вченою радою Дрогобицького 

державного  педагогіч-ного 

університету імені Івана Франка, 

протокол № 7 від 17.05.2018 року)  

(4,87 др. арк.).             

 3.Ковальчук В.Ю., Салань Н.В. 

Безпека інформаційних систем. 

Навчальний по-сібник [для 

підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти   

спеціальності 013 «Початкова освіта» 

галузі знань 013 «Освіта/Педагогіка»] 

/ Володимир Ковальчук, Наталя 

Салань – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педа-гогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. – 110 с. (Рекомендовано до 

друку вченою радою Дрогобицького 

державного  педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

протокол № 9 від 21.06.2018 року) 

(6,87 др. арк.). 

4.Винницька Н.В., Кутняк О.А., 

Шаран О.В. Методичні рекомендації 

до написання курсових робіт з 

інформатики та методики її навчання 

у початковій школі. Навчально-



методичний посібник [для підготовки 

фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти   спеціальності 013 

«Початкова освіта» галузі знань 013 

«Освіта/Педагогіка»]  / Наталія 

Винницька, Ольга Кутняк, 

Олександра Шаран. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2019. – 32 с. 

(Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького державного  

педагогічного університету імені 

Івана Франка, протокол  № 7 від 

27.06.2019 року) (2,0 др. арк./0,6 др. 

арк.) / 32 c. / авт. уч. 10 c.; 

П.38.12)наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій 

1.Винницька Н. В., Глуха Г. М. 

Педагогічні умови застосування 

інформаційно- комунікаційних 

технологій в початковій школі / 

Наталя Винницька, Галина Глуха //  

Гуманізація – найкоротший шлях до 

особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені А. С. 

Макаренка, протокол № 2 від 



05.10.2020 року) / [редактор-

упорядник: О. В. Діброва, С.І.Барда] 

– Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. – С.105 – 107 (0,  др. арк.) / 3 c. / 

авт. уч. 2 c. 

2.Винницька Н. В., Гудима О. М. 

Самостійна робота учнів на уроках 

інформатики у початковій школі/ 

Наталя Винницька, Оксана Гудима//  

Гуманізація – найкоротший шлях до 

особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені А. С. 

Макаренка, протокол № 2 від 

05.10.2020 року) / [редактор-

упорядник: О. В. Діброва, С.І.Барда] 

– Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. – С.108 – 111 (0,  др. арк.) / 3 c. / 

авт. уч. 1,5 c. 

3. Винницька Н. В., Ковалишин М. 

М. Комп’ютеризація навчання в 

початковій школі / Наталя 

Винницька, Марія Ковалишин //  

Гуманізація – найкоротший шлях до 

особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені А. С. 

Макаренка, протокол № 2 від 

05.10.2020 року) / [редактор-

упорядник: О. В. Діброва, С.І.Барда] 

– Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. – С.111 – 113 (0,  др. арк.) / 3 c. / 

авт. уч. 1,5 c. 

4. Винницька Н. В., Коновал Т. І. 

Використання мультимедійних 

технологій на уроках інформатики / 

Наталя Винницька, Тетяна Коновал//  



Гуманізація – найкоротший шлях до 

особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені А. С. 

Макаренка, протокол № 2 від 

05.10.2020 року) / [редактор-

упорядник: О. В. Діброва, С.І.Барда] 

– Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. – С.114 – 116 (0,  др. арк.) / 3 c. / 

авт. уч. 2 c. 

5.Винницька Н. В., Стець О. В. 

Особливості проведення 

нестандарстних уроків інформатики у 

початковій школі / Наталя 

Винницька, Ольга Стець //  

Гуманізація – найкоротший шлях до 

особистості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

майстерні (Кременчуцький 

педагогічний коледж імені А. С. 

Макаренка, протокол № 2 від 

05.10.2020 року) / [редактор-

упорядник: О. В. Діброва, С.І.Барда] 

– Кременчук: Методичний кабінет, 

2020. – С.117 – 120 (0,  др. арк.) / 4 c. / 

авт. уч. 2 c. 

П.38.20) Досвід практичної роботи  

за спеціальністю не менше  п’яти 

років окрім  педагогічної,  науково-

педагогічної, наукової діяльності) - 

5 років. 
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4. Куриляк А.О., Скасків 
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5. Скасків О.Б., Стасів 

Н.Ю. Про зростання 

випадкових цілих рядів 

Діріхле /Вісник Львівського 

університету. Серія 

Механіко-математична: 
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кандидата  фізико-

математичних наук 
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// Прикарпатський вісник НТШ. 
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6. Stasiv N., Kuryliak A., 
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convergence of random 
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Matematychni Studii. 2018. 
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(Scopus) 

7. Стасів Н.І., Війчук Т.І., 

Стасів Н.Ю. Особливості  

використання навчальних  

комп’ютерних ігор у 

початковій школі /Молодь і 

ринок: Щомісячний 

науково-педагог.журнал 

/Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко 

(гол. ред.), І.Бахов та ін., 

2019.  № 9 (176). С.82-85.     

2018. V.49. № 2. Р.122-137.        

(Scopus) 

7. Стасів Н.І., Війчук Т.І., Стасів 

Н.Ю. Особливості  використання 

навчальних  комп’ютерних ігор у 

початковій школі /Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагог.журнал 

/Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), І.Бахов та 

ін., 2019.  № 9 (176). С.82-85.     

П.384) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, 

інших друкованих навчально-

методичних праць загальною 

кількістю три найменування; 

1. Стасів Н.Ю.  Робоча  програма 

навчальної дисципліни «Інформаційні 

технології у професійній діяльності 

вчителя початкової школи» для 

підготовки  фахівців першого 

(бакалаврського) рівня  вищої освіти 

спеціальності  013 «Початкова  

освіта». Освітня програма: Початкова  

освіта  та  інформатика., 2021.  

П.38.5) захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня; 

1.Захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук зі спеціальності 

01.01.01– математичний аналіз. 

П.3812) наявність апробаційних 



та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Skaskiv O., Stasiv N. On the 

convergence classes for entire functions 

/Banach Spaces and their Applications: 
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Особливості застосування 

мультимедійних засобів під час 

вивчення багатоцифрових чисел у 

початковому курсі математики / 

Мaterials of the XVI International 

scientific and practical Conference 

“Trends of modern science – 2020”,  

Pedagogical sciences. – Sheffield: 

Science and education LTD., 2020.  Рр. 

52-54. 

3. Стасів Н.І., Стасів Н.Ю., Сало Т.В. 

Використання інформаційних 

технологій у процесі розв’язування 

задач/ Achievements and prospects of 
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the 4th International scientific and 
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4. Стасів Н.І., Стасів Н.Ю., Марущак 

В. Р. Особливості розв’язування задач 
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Results of modern scientific research 



 

 

and development. Proceedings of the 

3rd International scientific and practical 

conference. Barca Academy Publishing. 

Madrid, Spain. 2021.  Pp. 351-355.    

 Сертифікат:  sci-conf.com.ua 

П.38.19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 

1. Участь у шкільному методичному 

об’єднанні вчителів математики та 

інформатики ліцею № 3 

ім.В.Чорновола м.Дрогобича.    2019-

2020 рр. 

2. Участь у міському методичному 

об’єднанні  вчителів інформатики 

м.Дрогобича та м.Стебника.   2019-

200 рр. 

3.Експерт другого освітнього 

кластеру м.Дрогобича.  2021р. 

Сертифікат:  

№ CPRPP2021/241.Виданий  

25.01.2021р. 

4.Участь у Міжнародному освітньому 

конкурсі «Олімпіс 2020 – Весняна 

сесія». 

Тривалість: з 1 до 31 березня 2020 р.  

Підтвердження: сертифікат: www. 

olimpis.com.ua 

П.3820) Досвід практичної роботи  

за спеціальністю не менше  п’яти 

років  окрім  педагогічної,  

науково-педагогічної, наукової 

діяльності) - 6 років. 


