
Кадровий склад кафедри педагогіки і методики початкової освіти згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменуван

ня 

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, 
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кафедрою 
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Професійна кваліфікація (відомості 
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(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи 
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науково-педагогічної, наукової 
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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 

Cтахів  

Лілія 

Григорівна  

Доцент, 

завідувач 

кафедри 

педагогіки і 

методики 

початкової 

освіти  

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут  

ім. Івана Франка 

1988 р. 

Спеціальність: 

Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання 

Кваліфікація: 

Вчитель 

початкових класів 

 

Кандидат педагогічних 

наук, 

13.00.01 Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки 

Тема: Навчальна книга 

як засіб родинного 

виховання молодших 

школярів у Західній 

Україні  

(1919-1939 рр.) 

 

Диплом кандидата 

наук: 

ДК № 046389,  

від 21 травня 2008 р. 

Рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України  

1.Стахів Л.Г., Кобільник Л., 

Волошин С. Патріотичне виховання 
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Молодь і ринок. Щомісячний 

науково-педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін.  – 2016. – № 9 

(140). – С.95-99 (0,3 др. арк./0,1 др. 
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проведення виховного заходу “У 
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включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 
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Волошин С. Патріотичне виховання учнів 

початкової школи (на прикладі проведення 

виховного заходу “Боже великий єдиний, 

нам Україну храни”) / Лілія Стахів, Лілія 

Кобільник, Сюзанна Волошин // Молодь і 

ринок. Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін.  – 2016. – № 9 (140). 

– С.95-99 (0,3 др. арк./0,1 др. арк.).  
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І. Патріотичне виховання учнів початкової 
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народження В.О.Сухомлинського) / 

Л.Стахів, С.Волошин, І.Олійник // 

Науковий вісник Миколаївського 

Національного університету ім. 

В.О.Сухомлинського (Педагогічні 

науки). – 2016. – № 4 (55). – С.238-

244 (0,3 др. арк./0,1 др. арк.). 

3. Стахів Л.Г. Науково-методичний 

аналіз програм для початкової школи 

/ Лілія Стахів // Молодь і ринок. 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 7 

(150). –     С.52-58 (0,4 др. арк.).  

4. Стахів Л.Г., Особа Т. Проблема 

наступності і перспективності 

дошкільного на-вчального закладу та 

початкової школи – шлях до 

особистісно творчого зростання 

дитини / Лілія Стахів, Тетяна Особа 

// Молодь і ринок. Щомісячний 

науково-педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 8 

(151) серпень. – С.34-38 (0,4 др. 

арк./0,2 др. арк.) (Index Copernicus). 

 5.  Стахів Л.Г., Волошин С.В. 

Суб’єкт-суб’єктні стосунки вчителя 

та учня початкової школи – шлях до 

особистісно-зорієнтованого навчання 

і виховання / Лілія Стахів, Сю-

занна Волошин // Теоретико-

методичні проблеми виховання дітей 

та учнівської молоді: збірник 

наукових праць.  –  Інститут проблем 

виховання НАПН України. – К., 

2017. – Вип. 21. – Кн. 2. – С.278-290 

(0,6 др. арк./0,3 др. арк.)  

 6. Колток Л.Б., Стахів Л.Г. Уроки 

серед природи в рамках Нової 

школи у контексті проведення виховного 

заходу “У світі казки” (до 100-річчя від дня 

народження В.О.Сухомлинського) / 

Л.Стахів, С.Волошин, І.Олійник // 

Науковий вісник Миколаївського 

Національного університету ім. 

В.О.Сухомлинського (Педагогічні науки). – 

2016. – № 4 (55). – С.238-244 (0,3 др. 

арк./0,1 др. арк.). 

         1.3. Стахів Л.Г. Науково-методичний 

аналіз програм для початкової школи / 

Лілія Стахів // Молодь і ринок. Щомісячний 

науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – 

№ 7 (150). –     С.52-58 (0,4 др. арк.).  

         1.4. Стахів Л.Г., Особа Т. Проблема 

наступності і перспективності дошкільного 

на-вчального закладу та початкової школи 

– шлях до особистісно творчого зростання 

дитини / Лілія Стахів, Тетяна Особа // 

Молодь і ринок. Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна 

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

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 8 (151) 

серпень. – С.34-38 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.) 

(Index Copernicus). 

        1.5.  Стахів Л.Г., Волошин С.В. 

Суб’єкт-суб’єктні стосунки вчителя та учня 

початкової школи – шлях до особистісно-

зорієнтованого навчання і виховання / Лілія 

Стахів, Сю-занна Волошин // Теоретико-

методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді: збірник наукових праць.  

–  Інститут проблем виховання НАПН 

України. – К., 2017. – Вип. 21. – Кн. 2. – 

С.278-290 (0,6 др. арк./0,3 др. арк.)  

          1.6. Колток Л.Б., Стахів Л.Г. Уроки 

серед природи в рамках Нової української 

школи / Леся Колток, Лілія Стахів // 

Збірник наукових праць Херсонського 

державного університету. Педагогічні 



української школи / Леся Колток, 

Лілія Стахів // Збірник наукових 

праць Херсонського державного 

університету. Педагогічні науки. – 

Випуск LXXXVII. – Херсон: ХДУ, 

2019. – С.42-48 (0,4 др. арк./0,2 др. 

арк.) 8 с. / авт. уч. 4 с. (Index 

Copernicus). 

 7. Пантюк М.П., Стахів 

Л.Г. Кафедра педагогіки та методики 

початкової освіти на шляху 

модернізації освітнього процесу (40-

річчю факультету початкової та 

мистецької освіти присвячується) / 

Микола Пантюк, Лілія Стахів // 

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.6-

12 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.) 6 с. / авт. 

уч. 3 с. (Index Copernicus) 

 

 

науки. – Випуск LXXXVII. – Херсон: ХДУ, 

2019. – С.42-48 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.) 8 с. 

/ авт. уч. 4 с. (Index Copernicus). 

          1.7. Пантюк М.П., Стахів 

Л.Г. Кафедра педагогіки та методики 

початкової освіти на шляху модернізації 

освітнього процесу (40-річчю факультету 

початкової та мистецької освіти 

присвячується) / Микола Пантюк, Лілія 

Стахів // 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.6-12 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.) 

6 с. / авт. уч. 3 с. (Index Copernicus) 

 

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. Стахів Л.Г., Гизюк Л., Самойлик 

С., Лютик Н., Горман Л., Ришковець М., 

Бобко В. Оздоровчі технології у початковій 

школі: навчально-методичний посібник / 

Лілія Стахів, Леся Гизюк, Світлана  

Самойлик, Неля Лютик, Людмила Горман, 

Марина Ришковець, Віра Бобко. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педа-гогічного 

університету імені Івана Франка, 2017. – 

124 с. (Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, протокол №17 від 19.10.2017 року) 

(7,75 др. арк.). 



         4.2. Стахів Л.Г., Гизюк Л., Самойлик 

С., Лютик Н., Горман Л., Ришковець М., 

Бобко В. Оздоровчі технології у початковій 

школі: методичні рекомендації до 

проведення практичних занять / Лілія 

Стахів, Леся Гизюк, Світлана  Самойлик, 

Неля Лютик, Людмила Горман, Марина 

Ришковець, Віра Бобко. – Вид. 2, допов. та 

доопрац. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – 60 с. 

(Рекомендовано до друку вченою радою 

Дрогобицького державного педагогічного 

уні-верситету імені Івана Франка, протокол 

№6 від 26.04.2018 року) (3,75 др. арк.). 

        4.3. Кутняк І.М., Стахів Л.Г., Даниляк 

Р.З. Підсумкова атестація здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

/ Іван Кутняк, Лілія Стахів, Руслана 

Даниляк. – Дро-гобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного універ-ситету 

імені Івана Франка, 2018. – 70 с. 

(Рекомедовано до друку вченою радою 

Дрого-бицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, протокол 

№9 від 21.06.2018 року) (4,5 др. арк.). 

         4.4.Стахів Л.Г. Технології навчання 

освітньої галузі «Природознавство»: курс 

лекцій / Лілія Стахів. – Видання доповнене 

та доопрацьоване. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – 152  с. 

(Рекомендовано до друку вченою радою 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, протокол 

№6 від 26.04.2018 року) (9,5 др. арк.). 

          4.5.Пантюк М.П., Стахів Л.Г. 

Педагогіка початкової освіти: методичні 

рекомендації до проведення семінарських 



занять та організації самостійної роботи 

студентів  для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  / 

Микола Пантюк, Лілія Стахів. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2019. – 

116 с. (Рекомендовано до друку вченою 

радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, протокол №5 від 18.04.2019 року) 

(7,25 др. арк./3,62 др. арк.) / 116 с. / авт. уч. 

58 с.  

           4.6. Стахів Л., Волошин С. Методика 

навчання соціальної та 

здоров’язбережувальної 

освітньої галузі у початковій школі: навчал

ьно-методичний посібник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

/ укладачі: Лілія Стахів, Сузанна Волошин. 

– Дрогобич: редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2020. – 76 

с.  (4, 75 др. арк./ 0,38 др. арк.) 76 с. / авт. 

уч. 6 с. 

            4.7. Стахів Л., Шаран О.В., 

Волошин С.: Технологія формування 

творчої особистості: методика складання 

дидактичних казок: навчально-методичний 

посібник / укладачі: Лілія Стахів, 

Олександра Шаран,  Сузанна Волошин. – 

Дрогобич: редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2020. – 54 

с.  (3, 38 др. арк./ 1,13 др. арк.) 54 с. / авт. 

уч. 18 с. 

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. Пантюк М.П., Стахів Л.Г., 

Волошин С.В. Діяльність громадських 

музеїв як засіб патріотичного виховання 

учнів початкової школи / Микола Пантюк, 

Лілія Стахів, Сузанна Волошанська // 

Pedagogika. Współczesne problemy i   

perspektywy rozwoju: Zbiуr artykułow 

naukowych. Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej. – Warszawa: 

Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 

2017. – С.43-50 (0,6 др. арк./0,4 др. арк.). 

         12.2.Пантюк М.П., Стахів Л.Г., 

Волошин С.В. Сучасна українська 

початкова школа в умовах реформування / 

Микола Пантюк, Лілія Стахів, Сузанна 

Волошанська // Zbiór ar-tykułów naukowych 

z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej (on-line) zorga-nizowanej dla 

pracowników naukovych uczelni, jednostek 

naukowo-badavczych jraz badaw-czych z 

państw obszaru byłego Związku Radzieckiego 

oraz byłej Jugosławii (29.12.2017). – 

Warszawa, Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond 

trading tour», 2017, – 120 str. – S.39-47 (0,6 

др. арк./0,4 др. арк.).  

          12.3. Стахів В.І., Кравців Р.Й., Стахів 

Л.Г Видова різноманітність і таксаційна 

інвентаризація дерев парку відпочинку на 

вулиці Трускавецькій м. Дрогобич / Василь 

Стахів, Роман Кравців, Лілія Стахів // Acta 

Carpathica 28. – Rzeszow, 2017. – C.103-111 

(0,3 др. арк. / 0,1 др. арк.) / 9 с. / авт. уч. 3 с. 

          12.4. Колток Л.Б., Стахів Л.Г. 

Педагогічний дискурс у структурі 

освітнього процесу вищої школи / Леся 

Колток, Лілія Стахів // Молодий вчений: 

Науковий журнал. – 2019. – № 4.2 (68.2), 

квітень. – С.104-108 (0,4 др. арк./ 0,2 др. 

арк.) 4 с. / авт. уч. 2 с. (Index Coper-nicus). 

          12.5. Стахів Л.Г. Ідеї педагогічної 

спадщини Василя Сухомлинського у 

здійсненні екологічного виховання учнів 



початкової школи / Лілія Стахів // 

Педагогіка Василя Су-хомлинського: від 

традицій до інновацій: збірник наукових 

праць / за ред. Марії Чепіль. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 

С.220-229 (0,6 др. арк.) / 10 с. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або ІІ  етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнсбького конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою… 
         14.1. Керівництво постійно діючою 

проблемною групою «Шляхи оптимізації 

процесу виховання в початковій школі». 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях 

         19.1. Участь в громадському 

об’єднанні імені Василя Сухомлинського 
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09.00.03 
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Диплом кандидата наук: 

ДК №031403 

15.12.2005 р. 

Рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України 

(протокол 126-06/7) 

 

Доцент кафедри 

культурології 

та українознавства 

Аттестат доцента:  

02ДЦ №011950 

20.04.2006 р. 

Рішенням атестаційної 

колегії МОН України 

(протокол №2/13-Д) 

Національні та культурно-історичні 

умови створення української 

музично-виховної системи  / Іван 

Кутняк, Іван Околович // Педагогічні 

науки: Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки / 

Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), 

Р.А.Арцишевський, 

Е.С.Вільчковський та  ін. – 2016. – 

Том 1. – № 1 (303). – С.112-118 (0,4 

др. арк.). 

2. Кутняк І.М. Формування 

соціокультурних цінностей в 

освітньому процесі сучасної 

початкової школи / Іван Кутняк // 

Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педа-гогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Анд-

рушкевич та ін. – 2017. – №8 (151) 

серпень. – С.65-69 (0,4 др. арк.) 

3. Кутняк І.М.,, Околович І.М. 

Внесок українських композиторів-

класиків у формуванні музично-

виховної системи /Іван Кутняк, Іван 

Околович // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

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

Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 

(163) серпень. – С.117-122 (0,5 др. 

арк.). 

4. Кутняк І.М., Околович І. М. 

Українська музична культура в 

мистецько-освітньому просторі ХХ – 

ХХІ ст. / І. М. Околович// Молодий 

вчений. – 2019. –  №8 (72). – С. 198 – 

201. (0,5 др. арк.). 

5. Кутняк І.М., Околович 

І.М. Формування ключових 

компетентностей в учнів початкової 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

Довідка: №1032-В  

від 10.03.2017 р. 

 

4,5 кредити (135 год.) 

періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection: 

1.1. Кутняк І.М., Околович І.М. 

Національні та культурно-історичні умови 

створення української музично-виховної 

системи  / Іван Кутняк, Іван Околович // 

Педагогічні науки: Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки / Ред. 

кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), 

Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та  

ін. – 2016. – Том 1. – № 1 (303). – С.112-118 

(0,4 др. арк.). 

1.2. Кутняк І.М. Формування 

соціокультурних цінностей в освітньому 

процесі сучасної початкової школи / Іван 

Кутняк // Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педа-гогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Анд-рушкевич та ін. – 2017. – 

№8 (151) серпень. – С.65-69 (0,4 др. арк.) 

1.3. Кутняк І.М.,, Околович І.М. Внесок 

українських композиторів-класиків у 

формуванні музично-виховної системи 

/Іван Кутняк, Іван Околович // Молодь і 

ринок: Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

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

Ф.Андрушкевич та ін. – 2018. – № 8 (163) 

серпень. – С.117-122 (0,5 др. арк.). 

1.4. Кутняк І.М., Околович І. М. 

Українська музична культура в мистецько-

освітньому просторі ХХ – ХХІ ст. / 

І. М. Околович// Молодий вчений. – 2019. –  

№8 (72). – С. 198 – 201. (0,5 др. арк.). 

1.5. Кутняк І.М., Околович 

І.М. Формування ключових 

компетентностей в учнів початкової школи 

на уроках мистецької освітньої галузі / 



школи на уроках мистецької 

освітньої галузі / І.М.Кутняк, 

І.М.Околович // Молодий вчений. – 

2020. – №8 (84). – С.114 – 117 (0,4 др. 

арк.) / 4 с.    

 

І.М.Кутняк, І.М.Околович // Молодий 

вчений. – 2020. – №8 (84). – С.114 – 117 (0,4 

др. арк.) / 4 с.    

 

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): 
3.1. Кутняк І., Мартинів О. Ансамбль 

танцю: навчальний посібник [для 

підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти] / 

І.М. Кутняк, О.О. Мартинів. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 2018. – 

52 с. (3,25 др. арк.) 

 

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.Кутняк І., Околович І., Мартинів Л. 

Методика музичного виховання: 

навчально-методичний посібник [для 

підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі 

знань: 0101 «Педагогічна освіта», напряму 

підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»] / 

І.М. Кутняк, І.М. Околович, Л.І. Мартинів. 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 



Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2016. – 

90 с.  (5,62 др. арк./ 1,8 др. арк.) 

4.2. Кутняк І., Мартинів О. Методичні 

рекомендації до написання курсових робіт з 

хореографії [для фахівців другого 

магістерського рівня вищої освіти] / 

І.М. Кутняк, О.О. Мартинів. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. – 2018. – 

20 с.( 1,25 др. арк.). 

4.3. Підсумкова атестація здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої 

освіти/ Укладачі:  І.М. Кутняк, Л.Г. 

Стахів, Р.З. Даниляк. – Дрогобич:  

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 

видання друге(доповнене) -  96 с. 

4.4. Пропедевтична та педагогічні практики 

в системі професійної підготовки вчителя 

початкової школи: Методичні матеріали 

для підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта, та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта / 

Авторський колектив: Л.С. Білецька, 

С.П. Гірняк, І.М. Кутняк, Л.Б. Колток, С.І. 

Луців / За загальною редакцією 

С.П. Гірняк. – Дрогобич, 2018. – 177 с 

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.Кутняк І.М., Околович І.М. Внесок 

українських композиторів у розвиток му-

зичної культури / Іван Кутняк, Іван 



Околович // Етнос, Культура. Нація: 

Матеріали Між-народної інтернет-

конференції, 20-21 жовтня 2016 року // 

Режим доступу http://ddpu. drohobych. 

net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-

konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-et-

nos-kultura-naciya/ (0,5 др. арк.). 
12.2. Кутняк І.М. Ментально-інтенційна 

природа мистецтва / Іван Кутняк // Етнос. 

Культура. Нація: ХІ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція // Режим 

до-ступу http:// ddpu.drohobych.net/pro-

univ/nauka-v-univer-siteti/materiali-konfe-

rencij-tasemi-nariv/x-konferenciya-etnos-

kultura-naciya/ (0,5 др. арк.).2018 

12.3.  Кутняк І.М. Поняття “життєвого 

світу” в феноменології Едмунда Гуссерля / 

Іван Кутняк // Сучасні тенденції розвитку 

освіти і науки в інтердисциплінарному 

контексті: Матеріали І-ї Міжнародної 

науково-практичної конференії, 19-20 

листопада 2015 року / [редактори-

упорядники: І.Зимомря, В.Ільницький]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 

2016. – С.21-23 

14) керівництво постійно діючим 

студентським творчим гуртком 

«Вишиванка (вокально-хореографічна 

група)»; 
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Ігорівна 
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Диплом кандидата наук: 

1. Садова І.І. Арт-терапія як 

ефективна технологія соціалізації 

дітей з особливими потребами в 

сучасних умовах. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні 

технології: наук. журнал / голов. ред. 

А.А.Сбруєва.  Суми: Вид-во Сум 

ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017.  № 

1 (65). С. 270-279. 

2. Надія Скотна, Микола Пантюк, 

Ірина Садова. The Use of Art 

Therapy in Psycho-Pedagogical Support 

of Children Affected By Internal 

Куявський університет 

у Влоцлавеку 

(Республіка Польша) 

Сертифікат № PH-EDSI-

162840-KSW  

від 28 грудня 2020 р.  

 

Тема: Організація 

освітнього процесу в 

галузі педагогічних та 

психологічних наук в 

Україні та країнах ЄС 

 

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; 

1.1. Садова І.І. Інклюзивна освіта  для 

дітей з особливими освітніми потребами  в 

умовах  сучасної початкової школи. Молодь 

і ринок: Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-
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12.11.  Садова І.І. Інклюзивна освіта: 

вимога сьогодення. Інклюзивна освіта: 

досвід і перспективи. Матеріали VІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Вінниця, 16 травня 2019 р. / 



За заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця : 

ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2019. – С. 17-21.  

12.12. Садова І. І. Тенденції розвитку 

інклюзивної освіти Areas of scientific thought 

–2019/2020 : materials of the XV International 

scient.-practic. conf., 30 december 2019 – 7 

january 2020 r. Sheffield : Science and 

education LTD. S. 45–49. 

12.13.Садова І. І. З історії розвитку освіти 

осіб з особливими освітніми потребами (від 

сегрегації – до інклюзії). Herald pedagogiki. 

Nauka i Praktyka. Warszawa : Wydawca : Sp. 

z o.o. «Diamond trading tour», 2020. № 52. S. 

42–48. 

12.14.Садова І. І. Заєць О. Інклюзивна 

освіта: проблеми та перспективи. 

Матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах Європи та Азії». 

Збірник наукових праць. Переяслав, 2021. 

С.79–80. 

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; 

14.1. Керівництво постійно діючою 

проблемною групою «Шляхи оптимізації 

процесу виховання в початковій школі». 

14.2. Керівництво науковою роботою 

студентки факультету початкової та 

мистецької освіти Світлани Кобенко, яка 

зайняла 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за 

галуззю «Актуальні проблеми інклюзивної 

освіти», який  проводився базі Відкритого 

міжнародного університету розвитку 

людини „Україна” (м. Київ, 2019 р). 

14.3 Робота у складі журі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Початкова освіта» на базі 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла 



Коцюбинського (2021 р.). 

Калита 

Наталія 

Іванівна  

Доцент  Дрогобицький 

державний 
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Диплом кандидата наук:  
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Доцент кафедри 

педагогіки і методики 

початкової освіти 

Атестат доцента: 

12 ДЦ №042295  

від 28 квітня 2015р. 

Рішенням Атестаційної 

колегії Міністерства 

освіти і науки України 

(протокол № 2/02-Д) 

1. Калита Н. Ціннісний підхід у 

Концепції Нової української школи / 

Наталія Калита // Науковий журнал 

«Молодий вчений»,  №4 (68) квітень, 

2019. – С. 252-257. 

2. Ілляш С., Калита Н., Скалич Л. 

Формування саморозуміння у 

майбутніх педагогів у період 

професійного становлення 

(емпіричні аспекти) /С. Ілляш, Н. 

Калита, Л. Скалич // Науковий 

журнал «Молодий вчений»,  №4 (68) 

квітень, 2019. – С. 224-229. 

3. Калита Н.І.  Розумове виховання  

у педагогічній спадщині К. 

Ушинського / Наталія Калита // 

Молодий вчений: Науковий журнал. 

– 2020. – № 10 (68), жовтень. – 

Херсон,  С.386-391 

4. Садова І., Калита Н. Технології 

індивідуалізації освітнього процесу 

та диференційованого викладання в 

інклюзивній практиці. Науковий 

часопис національного 

педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. Збірник наукових 

праць / М-во освіти і науки України, 

Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Випуск 79.  Том 2.  

Київ : Видавничий дім «Гельветика», 

2021.  С. 94-98. 

 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

Довідка: № 4495-С 

 20.11.2019 р. 

 

Тема: Вдосконалення 

професійної підготовки, 

шляхом оновлення, 

поглиблення і 

розширення 

професійних 

компетентностей 

 

4,5 кредити (135 год.) 

2) 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 
2.1. Калита Н.І. Ідея народності у 

вченні К.Д.Ушинського як основа 

національно-патріотичного виховання / 

Наталія Калита // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний журнал 

/ Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич 

та ін. – 2017. – № 1 (144). – С. 21-25. 

– Випуск 79.  Том 2.  Київ : 

Видавничий дім «Гельветика», 2021.  С. 94-

98. 

2.2.  Калита Н.І., Пантюк М.П., 

Садова І.І. Духовний розвиток особистості: 

історико-педагогічний аспект. Молодь і 

ринок. Щомісячний науково-педагогічний 

журнал №2 (188) лютий 2021. С. 27-32 

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); 

3.1. Калита Н.І. К.Д.Ушинський – 

провідник ідей національного виховання / 

Наталія Калита // Провідництво в освіті. 

Від ідеї до вічності: Колективна 

монографія / За заг. ред. проф. І.Богданова. 

Передмова академіка НАПН України 

В.Андрущенка. – К.: Освіта України, 2017. 

С.218-238. – 368 с. 

3.2. Калита Н.І. Керівництво 

діяльністю колективу: матеріали для 



семінарських занять і самостійної роботи: 

Навчальний посібник / Наталія Калита. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2019.  47 с. 

3.3. Скалич Л.Й., Калита Н.І. 

Основи педагогіки початкової освіти: 

матеріали для практичних занять і 

самостійної роботи: Навчальний посібник / 

Любов Скалич, Наталія Калита. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2019.  70 с. 

3.7. Калита Н.І. К.Д.Ушинський – 

провідник ідей національного виховання / 

Наталія Калита // Провідництво в освіті. Від 

ідеї до вічності: Колективна монографія / За 

заг. ред. проф. І.Богданова. Передмова 

академіка НАПН України В.Андрущенка. – 

К.: Освіта України, 2019,  С.292-312,  476 с. 

 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. Скалич Л.Й., Калита Н.І. 

Основи наукових досліджень: матеріали 

для практичних занять і самостійної роботи 

/ Любов Скалич, Наталія Калита. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2017. – 56 

с. 

4.2. Методичні рекомендації до 

написання курсових робіт з фахових 

методик початкової освіти: навчально-

методичний посібник [для студентів ЗВО] / 



уклад. Я. Дробчак, Л. Стахів, С. Луців, Л. 

Шаран, М. Сидор, Н. Калита, Л. Скалич. – 

Доповнено і перероблено. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. –  28 

с.  

4.3. Калита Н.І. 

Підручникознавство: матеріали для 

семінарських занять і самостійної роботи 

[для студентів ЗВО] / Наталія Калита. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 58 

с.  

4.4. Надім'янова Т.В., Калита Н.І. 

Педагогіка. Методичні рекомендації до 

семінарських занять. Дрогобич: редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2021.- 80 с.  

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. Калита Н.І. Шкільний 

підручник у системі формування 

національно-патріотичного виховання 

учнів початкової школи / Наталія Калита // 

Cutting-edge science-2017: Materials of the 

XIII International scientific and practical 

conference. – Volume 8. Pedagogical 

sciences. – Sheffield Science and Educational 

LTD, 2017. – С. 99-102. 

12.2. Калита Н., Садова І. 

Виховання особистості в педагогічній 

спадщині Василя Сухомлинського / Н. 

Калита, І. Садова // Педагогіка Василя 

Сухомлинського: збірник наукових праць / 



за ред. Марії Чепіль. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 

280 с. – С. 110-118. 

12.3. Калита Н.І., Мотиль І. 

Історико-педагогічний аспект морального 

виховання / Наталія Калита, Ірина Мотиль 

// Сучасні тенденції розвитку освіти і науки 

в інтердисциплінарному контексті: 

Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-

практичної конференції [редактори-

упорядники: І.Зимомря, В.Ільницький, 

Г.Бурунова, Д.Романюк,  А.Сохал]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – С. 235-237. 

12.4. Калита Н.І., Потюк С. 

Формування шкільної дисципліни учнів як 

педагогічна проблема / Наталія Калита, 

Світлана Потюк // Сучасні тенденції 

розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті: 

Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-

практичної кон-ференції / [редактори-

упорядники: І.Зимомря, В.Ільницький, 

Г.Бурунова, Д.Романюк, А.Сохал]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – С. 237-239.  

12.5. Калита Н.І., Фатич В. 

Теоретичні засади формування 

соціокультурного досвіду молодших 

школярів у сучасній парадигмі освіти / 

Наталія Калита, Василина Фатич // Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті: 

Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-

практичної конференції / [редактори-

упорядники: І.Зимомря,          В.Ільницький, 

Г.Бурунова, Д.Романюк, А.Сохал]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 

2018. – С. 239-241. 

12.6. Калита Н., Садова І. 



Виховання особистості в педагогічній 

спадщині Василя Сухомлинського / Наталія 

Калита, Ірина Садова // Педагогіка Василя 

Сухомлинського: від традицій до інновацій 

: збірник наукових праць / за.ред. Марії 

Чепіль. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – С.110-117. 

12.7. Калита Н.І., Кобилінець Н-М. 

Духовно-релігійне виховання учнів 

початкової школи. The 3 th International 

scientific and practical conference“MANAND 

ENVIRONMENT, TRENDS AND 

PROSPECTS” (February 10-11, 2020) SH 

SCW "NEW ROUTE" Tokyo, Japan 2020. 

411 p.- С. 151-153 

12.8. Калита Н.І., Лудин І. 

Ціннісний підхід: психолого-педагогічний 

аспект // The 2 th International scientific and 

practical conference “PROBLEMS AND 

PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE 

AND PRACTICE” (January 30-31, 2020) SH 

SCW "NEW ROUTE" Graz, Austria. 2020. 

210 p.- С.105 – 108. 

12.9. Калита Н.І., Скалич Л.Й., 

Федорич Т. Психолого педагогічні засади 

проблемного навчання в освітньому 

процесі початкової школи. The VII th 

International scientific and practical 

conference «Topical issues of science and 

practice» November 02-06, 2020 London, 

Great Britain 2020. 781 p. С.451-457 

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; 

14.1. Керівництво постійно діючою 

проблемною групою «Особливості 

організації проблемного навчання в 

початковій школі». 



14.2. Керівництво науковою 

роботою студентки факультету початкової 

та мистецької освіти Ірини Лудин, яка 

зайняла 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за 

галуззю 013 Початкова освіта, який  

проводився базі Вінницького державного 

педагогічного  університету імені М. 

Коцюбинського (м. Вінниця, 2020 р). 
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1. Скалич Л.Й., Юречко У. Науково-

пошукова діяльність як чинник 

професійно-особистісного розвитку 

студентів / Любов Скалич, Уляна 

Юречко // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – №6 

(137). – С. 76-79. 

2. Скалич Л.Й. Роль педагога у 

становленні особистості дитини за 

методикою Марії Монтессорі / 

Любов Скалич // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. –   2017. – №9 

(152). – С. 110-115. 

3. Скалич Л.Й. Розвиток творчої 

особистості майбутнього педагога за 

творами Василя Сухомлинського (до 

100-річчя від дня народження) / 

Любов Скалич // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. –   2019. – №1 

(168). – С. 75-79. 

4. Ілляш С.Д., Калита Н.І., Скалич 

Л.Й. Формування саморозуміння у 

майбутніх педагогів у період 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

Довідка: № 1514-С 

 5.04. 2018 р. 

 

4,5 кредити (135 год.) 

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 

1.1. Скалич Л.Й., Юречко У. Науково-

пошукова діяльність як чинник професійно-

особистісного розвитку студентів / Любов 

Скалич, Уляна Юречко // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний журнал 

/ Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич 

та ін. – 2016. – №6 (137). – С. 76-79. 

1.2. Скалич Л.Й. Роль педагога у 

становленні особистості дитини за 

методикою Марії Монтессорі / Любов 

Скалич // Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко 

(гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. –   2017. – 

№9 (152). – С. 110-115. 

1.3. Скалич Л.Й. Розвиток творчої 

особистості майбутнього педагога за 

творами Василя Сухомлинського (до 100-

річчя від дня народження) / Любов Скалич 

// Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна 

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

Ф.Андрушкевич та ін. –   2019. – №1 (168). 

– С. 75-79. 

1.4. Ілляш С.Д., Калита Н.І., Скалич Л.Й. 



професійного становлення 

(емпіричні аспекти) / С.Д. Ілляш, Н.І. 

Калита, Л.Й. Скалич // Науковий 

журнал «Молодий вчений». – № 

4(68) квітень 2019 р. – С. 224-228. 

 

 

Формування саморозуміння у майбутніх 

педагогів у період професійного 

становлення (емпіричні аспекти) / С.Д. 

Ілляш, Н.І. Калита, Л.Й. Скалич // Науковий 

журнал «Молодий вчений». – № 4(68) 

квітень 2019 р. – С. 224-228. 

 

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); 

3.1. Скалич Л.Й., Калита Н.І. 

Загальні основи педагогіки. Навчальний 

3.1. Скалич Л.Й., Калита Н.І. Загальні 

основи педагогіки. Навчальний посібник 

для підготовки фахівців І (бакалаврського) 

рівня вищої освіти галузі знань 0101 

Педагогічна освіта напряму підготовки 

6.010102 Початкова освіта. – Видання 3, 

виправлене і доповнене. – Дрогобич: 

Посвіт, 2016. – 112 с. 

3.2. Від ґудзика – до ґаджета. 

Навчальний посібник на допомогу 

вчителеві та учням першого класу під час 

вивчення української абетки. Частина 1 

[для фахівців освітнього ступеня 

“Бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта напряму підготовки 6.010102   

“Початкова освіта”] / за ред. М.П.Пантюка, 

А.С.Зимульдінової. Укладачі: Т.О.Білан, 

С.П.Гірняк, Р.З.Даниляк, 

А.С.Зимульдінова, Н.І.Калита, Л.Б.Колток, 

І.М.Кутняк, С.І.Луців, Н.М.Муляр, 

Т.В.Надім’янова, Т.І.Пантюк, М.П.Пантюк, 

О.В.Петрів, І.І.Садова, Л.Й.Скалич, 

Л.Г.Стахів, Г.О.Філь, Г.В.Шубак. – 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 



університету імені Івана Франка, 2016. – 

160 с. 

3.3. Від ґудзика – до ґаджета. 

Навчальний посібник на допомогу 

вчителеві та учням першого класу під час 

вивчення української абетки. Частина ІІ 

[для фахівців освітнього ступеня 

“Бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта напряму підготовки 6.010102   

“Початкова освіта”] / за ред. М.П.Пантюка, 

А.С.Зимульдінової. Укладачі: Т.О.Білан, 

С.П.Гірняк, Р.З.Даниляк, 

А.С.Зимульдінова, Н.І.Калита, Л.Б.Колток, 

І.М.Кутняк, С.І.Луців, Н.М.Муляр, 

Т.В.Надім’янова, Т.І.Пантюк, М.П.Пантюк, 

О.В.Петрів, І.І.Садова, Л.Й.Скалич, 

Л.Г.Стахів, Г.О.Філь, Г.В.Шубак. – 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2016. – 

140 с. 

3.4. Скалич Л.Й., Калита Н.І. 

Основи педагогіки початкової освіти: 

матеріали для практичних занять і 

самостійної роботи: Навчальний посібник / 

Любов Скалич, Наталія Калита. – 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2019. – 70 

с. 

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. Скалич Л.Й., Калита Н.І. 



Основи наукових досліджень: матеріали 

для практичних занять і самостійної роботи 

/ Любов Скалич, Наталія Калита. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2017. – 56 

с. 

4.2. Методичні рекомендації до 

написання курсових робіт з фахових 

методик початкової освіти: навчально-

методичний посібник [для студентів ЗВО] / 

уклад. Я. Дробчак, Л. Стахів, С. Луців, Л. 

Шаран, М. Сидор, Н. Калита, Л. Скалич. – 

Доповнено і перероблено. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. –  28 

с. 

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. Скалич Л.Й. Розвиток творчої 

особистості майбутнього педагога за 

творами Василя Сухомлинського (до 100-

річчя з Дня народження) / Любов Скалич // 

Етнос. Культура. Нація: ХІ Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція // 

Режим до-ступу http:// 

ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-

siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-

konferenciya-etnos-kultura-naciya/ 

12.2. Скалич Л., Золенко А. 

Морально-етичне виховання молодших 

школярів засобами усної народної 

творчості / Л.Скалич, А.Золенко // Розвиток 

сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи. Аксіологічні 

аспекти в розвитку науки та освіти: Збір-



ник матеріалів V-ї Міжнародної науково-

практичної конференції [ред.-упор.: 

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

Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: 

Посвіт, 2018. – С.190-192  

       12.3. Галай Л.М., Скалич Л.Й. 

Виховний простір першокласників у Новій 

українській школі  / Л.М.Галай, Л.Й.Скалич 

// Сучасна система освіти і виховання: 

досвід минулого – погляд у майбутнє: 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, Україна, 4-5 жовтня 

2019 року). – К.: ГО «Київська наукова 

організація педагогіки та психології», 2019. 

Ч. 3. – С.41-42  

       12.4. Курб’як М.М., Скалич Л.Й. 

Формування естетичних смаків учнів 

початкової школи під час вивчення творів 

Тараса Шевченка/ М.М.Курб’як, 

Л.Й.Скалич // Сучасна система освіти і 

виховання: досвід минулого – погляд у 

майбутнє: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, Україна, 

4-5 жовтня 2019 року). – К.: ГО «Київська 

наукова організація педагогіки та 

психології», 2019. Ч. 3. – С.49-51  

       12.5. Рапіта М.М. Скалич Л.Й. 

Родинне дозвілля у початкових класах / 

М.М.Рапіта, Л.Й.Скалич // Сучасна система 

освіти і виховання: досвід минулого – 

погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 

Україна, 4-5 жовтня 2019 року). – К.: ГО 

«Київська наукова організація педагогіки та 

психології», 2019. Ч. 3. – С.55-57  

      12.6. Скалич Л.Й.  Химишинець С. 

Сучасні інноваційні технології у педагогіці 

/ Л.Й.Скалич Л.Й., С.Химишинець // 

Сучасна система освіти і виховання: досвід 

минуло-   го – погляд у майбутнє: 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, Україна, 4-5 жовтня 



2019 року). – К.: ГО «Київська наукова 

організація педагогіки та психології», 2019. 

Ч. 3. – С.61-64  

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 
14.1. Керівництво студенткою 

факультету початкової та мистецької освіти 

Мельникович Анною-Марією, яка зайняла 

ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за 

галуззю «Початкова освіта», який 

проводився на базі Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (2017 р.) 

14.2. Керівництво постійно діючою 

проблемною групою «Вибрані питання 

теорії навчання» 

Колток 

Леся 

Богданівна 

Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та методики 

початкової 

освіти 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

2000 р. 

 

      Спеціальність: 

    Початкове 

навчання. 

Кваліфікація: 

Вчитель 

Кандидат педагогічних 

наук 

13.00.04 

Теорія і методика 

професійної освіти 

Тема: Педагогічний 

дискурс як засіб 

інтенсифікації 

навчально-виховного 

процесу у вищій школі 

 

Диплом кандидата наук: 

1. Колток Л.Б. Використання 

інформаційних технологій у 

підготовці майбутнього вчителя 

початкової школи / Леся Колток // 

Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка; 

Інститут педагогіки НАПН України 

[гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 

(1-2016). – Ч.1. – Кам’янець-

Подільський, 2016. – С. 215-220. 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка  

Тема: Вдосконалення 

професійної підготовки, 

шляхом оновлення, 

поглиблення і 

розширення 

професійних 

компетентностей 

Довідка: № 4496-С 

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 

1.1. Колток Л.Б. Використання 

інформаційних технологій у підготовці 

майбутнього вчителя початкової школи / 

Леся Колток // Педагогічна освіта: теорія і 

практика. Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського національного 



початкових класів 

та хореографії 

 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

    2008 р. 

 

Спеціальність: 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Біологія 

Кваліфікація: 

Вчитель біології, 

валеології та основ 

екології 

загальноосвітньої 

школи другого та 

третього ступенів 

ДК №053923 

від 8 липня 2009 р. 

Рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України  

(протокол  № 7006/3) 

 

Доцент кафедри 

педагогіки та методики 

початкової освіти 

Атестат доцента: 

12ДЦ № 041509 

від 26 лютого 2015 р. 

Рішенням Атестаційної 

колегії  Міністерства 

освіти і науки України 

(протокол № 1/02-Д) 

2. Колток Л.Б. Оздоровчі 

технології у роботі з молодшими 

школярами з особливими потребами 

/ Леся Колток // Педагогічні науки: 

Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки / 

Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), 

Р.А.Арцишевський, 

Е.С.Вільчковський та ін. – 2016. – 

Том 2. – № 1 (303). – С. 105-110.  

3. Колток Л.Б. Провідні напрями 

реформування нової освітньої 

політики у початковій ланці освіти / 

Леся Колток // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – №9 

(152). – С. 99-104. 

4. Пантюк М.П., Колток Л.Б. 

Педагогічний дискурс як чинник 

інновацій в освітньому процесі 

вищих навчальних закладів / Микола 

Пантюк, Леся Колток // 

Постметодика. Актуальні питання 

сучасної педагогіки. Журнал 

Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

– Полтава, 2017. – № 2-3 (129-130). – 

С. 87-90. 

5. Колток Л.Б., Стахів Л.Г. 

Педагогічний дискурс у структурі 

педагогічного процесу вищої школи / 

Леся Колток, Лілія Стахів // Молодий 

вчений. Спецвипуск. – №4.2 (68.2) . – 

2019. – С. 104-108. 

 6. Колток Л.Б., Стахів Л.Г. 
Уроки серед природи в рамках Нової 

української школи / Леся Колток, 

Лілія Стахів // Збірник наукових 

праць Херсонського державного 

 20.11.2019 р. 

6 кредитів (180 год.) 

університету імені Івана Огієнка; Інститут 

педагогіки НАПН України [гол. ред. 

Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2016). – Ч.1. – 

Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 215-220. 

1.2. Колток Л.Б. Оздоровчі технології у 

роботі з молодшими школярами з 

особливими потребами / Леся Колток // 

Педагогічні науки: Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки / Ред. 

кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), 

Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та 

ін. – 2016. – Том 2. – № 1 (303). – С. 105-

110.  

1.3. Колток Л.Б. Провідні напрями 

реформування нової освітньої політики у 

початковій ланці освіти / Леся Колток // 

Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна 

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

Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – №9 (152). – 

С. 99-104. 

1.4. Пантюк М.П., Колток Л.Б. 

Педагогічний дискурс як чинник інновацій 

в освітньому процесі вищих навчальних 

закладів / Микола Пантюк, Леся Колток // 

Постметодика. Актуальні питання сучасної 

педагогіки. Журнал Полтавського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. – Полтава, 2017. – № 2-

3 (129-130). – С. 87-90. 

1.5. Колток Л.Б., Стахів Л.Г. 

Педагогічний дискурс у структурі 

педагогічного процесу вищої школи / Леся 

Колток, Лілія Стахів // Молодий вчений. 

Спецвипуск. – №4.2 (68.2) . – 2019. – С. 

104-108. 

 1.6. Колток Л.Б., Стахів Л.Г. Уроки 

серед природи в рамках Нової української 

школи / Леся Колток, Лілія Стахів // 

Збірник наукових праць Херсонського 

державного університету. Педагогічні 



університету. Педагогічні науки. – 

Випуск LXXXVII. – Херсон: ХДУ, 

2019. – С.42-48 (0,4 др. арк./0,2 др. 

арк.) 8 с. / авт. уч. 4 с.  

7. Колток Л.Б., Білецька 

Л.С. Критичне мислення молодших 

школярів як психолого-педагогічний 

феномен / Леся Колток, Любов 

Білецька // 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.66-70  

8. Колток Л.Б. Дидактичні умови 

організації педагогічного дискурсу в 

умовах закладу вищої освіти / Леся 

Колток // The 2 th International 

scientific and practical conference 

“PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

OF MODERN SCIENCE AND 

PRACTICE” (January 30-31, 2020) SH 

SCW "NEW ROUTE" Graz, Austria. 

2020. Р. 113-118. 

     9.  Колток Л.Б., Іваник Н.В. 

Впровадження STEM-освіти в 

освітній процес Нової української 

школи / Леся Колток, Наталя Іваник 

// Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий 

дім «Гельветика», 2020.– Вип. 27. 

Том 3.– С.133-137. 

     10. Колток Л.Б., Садова І.І. 

Педагогічний дискурс як засіб 

мотивації освітньої діяльності у 

закладах вищої освіти / Леся Колток, 

науки. – Випуск LXXXVII. – Херсон: ХДУ, 

2019. – С.42-48 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.) 8 с. 

/ авт. уч. 4 с.  

1.7. Колток Л.Б., Білецька 

Л.С. Критичне мислення молодших 

школярів як психолого-педагогічний 

феномен / Леся Колток, Любов Білецька // 

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.66-70  

1.8. Колток Л.Б. Дидактичні умови 

організації педагогічного дискурсу в 

умовах закладу вищої освіти / Леся Колток 

// The 2 th International scientific and practical 

conference “PROBLEMS AND 

PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE 

AND PRACTICE” (January 30-31, 2020) SH 

SCW "NEW ROUTE" Graz, Austria. 2020. Р. 

113-118. 

     1.9.  Колток Л.Б., Іваник Н.В. 

Впровадження STEM-освіти в освітній 

процес Нової української школи / Леся 

Колток, Наталя Іваник // Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / 

[редактори-упорядники М. Пантюк, А. 

Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 2020.– Вип. 

27. Том 3.– С.133-137. 

     1.10. Колток Л.Б., Садова І.І. 

Педагогічний дискурс як засіб мотивації 

освітньої діяльності у закладах вищої 

освіти / Леся Колток, Ірина Садова / 
Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка / [редактори-упорядники М. 



Ірина Садова / Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий 

дім «Гельветика», 2021.– Вип. 35. 

Том 3.– С.273-278. 

     11. Садова І.І., Колток Л.Б. 

Технології педагогічного оцінювання 

результатів навчання в інклюзивному 

підході» /Садова І.І., Колток Л.Б./ 

Інноваційна педагогіка. Науковий 

журнал Причорноморського науково-

дослідного інституту економіки та 

інновацій. Видавничий дім 

«Гельветика», 2021, - Вип. 32.Том 1. 

– С.19-23.  

 

Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 

2021.– Вип. 35. Том 3.– С.273-278. 

     1.11. Садова І.І., Колток Л.Б. Технології 

педагогічного оцінювання результатів 

навчання в інклюзивному підході» /Садова 

І.І., Колток Л.Б./ Інноваційна педагогіка. 

Науковий журнал Причорноморського 

науково-дослідного інституту економіки та 

інновацій. Видавничий дім «Гельветика», 

2021, - Вип. 32.Том 1. – С.19-23.  

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 

3.1. Білецька Л.С., Гірняк С.П., Кутняк 

І.М., Колток Л.Б., Луців 

С.І. Пропедевтична та педагогічна практики 

в системі професійної підготовки вчителя 

початкової школи: Навчально-методичні 

матеріали [для підготовки спеціальності 

013 Початкова освіта фахівців першого 

(бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти] / 

Любов Білецька, Світлана Гірняк, 

Іван Кутняк, Леся Колток, Світлана Луців / 

За загальною редакцією С.П.Гірняк. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2019. – 

254 с. (Рекомедовано до друку вченою 

радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка, протокол №9 від 21.06.2018 року) 

(15,87 др. арк./3,17 др. арк.) / 254 c 

3.2. Колток Л.Б. Порівняльна педагогіка. 

Тексти лекцій: навчальний посібник [для 

підготовки фахівців другого 



(магістерського) рівня вищої освіти. 

Спеціальність 013 «Початкова освіта»] / 

Леся Колток. –  Вид. доповн. та перероб. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 

168 с. 

    3.3. Пантюк М.П., Колток Л.Б., Пантюк 

Т.І. Актуальні проблеми педагогіки 

початкової освіти: навчально-методичний 

посібник [для підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності «Початкова освіта»]. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2017. – 

178 с. 

9) робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-

методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

9.1. Член експертної групи Державної 

служби якості освіти по оцінюванню 

професійних компетентностей учасників 

сертифікації (наказ «Про затвердження 



загального списку експертів, які можуть 

залучатися до проведення сертифікації» від 

01.04.2019 №01- 11/17) 

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проєктах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 10.1. Участь у проєкті «Фінська 

підтримка реформи української школи» 

Тривалість: вересень-жовтень 2019р. 

Підтвердження: сертифікат (реєстраційний 

номер 3/70). 

        10.2. Координатор проєкту «Гра і 

діяльнісний підхід в освіті» у межах 

Меморандуму підписаного між 

Міністерством освіти і науки України та 

фондом The LEGO Foundation (Королівство 

Данія). 

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 

14.4. Керівництво науковою 

роботою студентки факультету початкової 

та мистецької освіти Мельникович Анни-

Марії, яка зайняла 2 місце у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за галуззю «Початкова 

освіта», який проводився на базі 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинсько 



(березень 2019 р.). 

14.6. Керівництво постійно діючою 

проблемною групою «Проблема 

інтенсифікації освітнього процесу під час 

вивчення природничої ОГ у початковій 

школі». 

19) діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях 

Голова ГО «Консультативно-валеологічний 

центр «Паросток». 
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Тема: Морально-етичне 

виховання в українській 

сімї (друга половина 

ХІХ – поч. ХХ ст.)  

 

Диплом кандидата наук: 

ДК № 063690 

 від 26 січня 2011 р. 

Рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України 

(протокол № 40-06/1 

 

Доцент кафедри 

культурології та 

мистецької освіти 

Атестат доцента: 

12ДЦ № 045080 
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1. Муляр Н.М. Морально-етичне 

виховання дитини у просторі 

«Родина-Школа» (друга пол. ХІХ 

– поч. ХХ ст.) / Н.М. Муляр.  

// Педагогічні науки. Збірник 

наукових праць Херсонського 

державного університету. – 

Випуск LXXIV. – Том 1. – 

Херсон: Гельветика, 2016. – С. 51-

54. 

2.Муляр Н.М. Методика 

формування знань про українську 

державу в європейському контексті в 

учнів початкової школи на уроках «Я 

у світі» / Н.М. Муляр Л.Б. Костюк, // 

Молодь і ринок. Щомісячний 

науковий педагогічний журнал. – 

№ 10 (153) жовтень. – Дрогобич, 

2017. – С. 24-29. 

3. Муляр Н.М. Проектна технологія 

як один із методів інтегрування 

галузей «Суспільствознавство» та 

«Мистецтво» в освітньому процесі 

початкової школи/ Н.М.Муляр, Л.Б. 

Костюк // Нова педагогічна думка. 

Науково-методичний журнал. – 

Рівне, 2018. - № 2(94). – С.130-133. 

4. Муляр Н.М. Просторовість 

архітектури крізь призму історії 

культури / Н.М. Муляр // Молодь і 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

 Довідка: № 279-У 

22.01.2020 р. 

 

Тема: Стратегія 

формування 
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компетентностей 

майбутнього вчителя 

початкової школи в 
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освіти України 

 

6 кредитів (180 год.) 

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 

1.1. Муляр Н.М. Методика формування 

знань про українську державу в 

європейському контексті в учнів початкової 

школи на уроках «Я у світі» / Н.М. Муляр 

Л.Б. Костюк, // Молодь і ринок Молодь і 

ринок. Щомісячний науковий 

педагогічний журнал. – № 10 (153) 

жовтень. – Дрогобич, 2017. – С. 24-29. 

1.2 Муляр Н.М. Проектна технологія як 

один із методів інтегрування галузей 

«Суспільствознавство» та «Мистецтво» в 

освітньому процесі початкової школи/ 

Н.М.Муляр, Л.Б. Костюк // Нова 

педагогічна думка. Науково-методичний 

журнал. – Рівне, 2018. - № 2(94). – С.130-

133. 

1.3. Муляр Н.М. Просторовість 

архітектури крізь призму історії культури / 

Н.М. Муляр // Молодь і ринок. 

Щомісячний науковий педагогічний 

журнал. – № 8 (163) серпень. – 

Дрогобич, 2018. – С. 101-106 

1.4. Муляр Н.М. Особливості розвитку 

архітектури в контексті художньої 



методики 

початкового 

навчання 

ринок. Щомісячний науковий 

педагогічний журнал. – № 8 (163) 

серпень. – Дрогобич, 2018. – С. 

101-106 

5. Муляр Н.М. Особливості 

розвитку архітектури в контексті 

художньої культури України ХХ-ХХІ 

ст. / Н.М. Муляр // Молодий вчений. 

№9 (73), вересень. Херсон, 2019. С 

318-321. 

6. Муляр Н.М. Формування 

соціальної ідентичності та соціальної 

компетентності учнів початкової 

школи / Л.Б. Костюк, Н.М. Муляр // 

Молодий вчений. – №9 (73), 

вересень. Херсон, 2019. С 318-321 

7. Муляр Н.М. Синкретизм 

архітектури та скульптури в 

контексті художньої культури 

України епохи монументалізму / 

Н.М. Муляр // Молодий вчений. 

2020. №8 (84). С.118-121  

8. Муляр Н.М. Безпечне та здорове 

освітнє середовище Нової 

української школи / Н.М. Муляр // 

Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. Збірник наукових праць 

/ М-во освіти і науки України, Нац. 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 

Випуск 77. – Київ : Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. С.151-154.  

 

культури України ХХ-ХХІ ст. / Н.М. Муляр 

// Молодий вчений. №9 (73), вересень. 

Херсон, 2019. С 318-321 (Index 

Copernicus). 

1.5. Муляр Н.М. Формування соціальної 

ідентичності та соціальної компетентності 

учнів початкової школи / Л.Б. Костюк, Н.М. 

Муляр // Молодий вчений. – №9 (73), 

вересень. Херсон, 2019. С 318-321 

(Index Copernicus). 

1.6. Муляр Н.М. Синкретизм 

архітектури та скульптури в контексті 

художньої культури України епохи 

монументалізму / Н.М. Муляр // Молодий 

вчений. 2020. №8 (84). С.118-121 (Index 

Copernicus). 

1.7. Муляр Н.М. Безпечне та здорове 

освітнє середовище Нової української 

школи / Н.М. Муляр // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та перспективи. 

Збірник наукових праць / М-во освіти і 

науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Випуск 77. – Київ : 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.151-

154. (Index Copernicus). 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії 

3.1. Від ґудзика – до ґаджета. 

Навчальний посібник на допомогу 

вчителеві та учням першого класу під час 

вивчення української абетки. Частина 1 

[для фахівців освітнього ступеня 

“Бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта напряму підготовки 6.010102   

“Початкова освіта”] / за ред. М.П.Пантюка, 

А.С.Зимульдінової. Укладачі: Т.О.Білан, 

С.П.Гірняк, Р.З.Даниляк, А.С.Зимульдінова, 

Н.І.Калита, Л.Б.Колток, І.М.Кутняк, 

С.І.Луців, Н.М.Муляр, Т.В.Надім’янова, 

Т.І.Пантюк, М.П.Пантюк, О.В.Петрів, 



І.І.Садова, Л.Й.Скалич, Л.Г.Стахів, 

Г.О.Філь, Г.В.Шубак. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2016. – 160 с. 

3.2. Від ґудзика – до ґаджета. 

Навчальний посібник на допомогу 

вчителеві та учням першого класу під час 

вивчення української абетки. Частина ІІ 

[для фахівців освітнього ступеня 

“Бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта напряму підготовки 6.010102   

“Початкова освіта”] / за ред. М.П.Пантюка, 

А.С.Зимульдінової. Укладачі: Т.О.Білан, 

С.П.Гірняк, Р.З.Даниляк, А.С.Зимульдінова, 

Н.І.Калита, Л.Б.Колток, І.М.Кутняк, 

С.І.Луців, Н.М.Муляр, Т.В.Надім’янова, 

Т.І.Пантюк, М.П.Пантюк, О.В.Петрів, 

І.І.Садова, Л.Й.Скалич, Л.Г.Стахів, 

Г.О.Філь, Г.В.Шубак. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького дер-

жавного педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2016. – 140 с. 

3.3. Муляр Н.М. Стильові 

різновиди сучасного хореографічного 

мистецтва: навчальний посібник / Н.М. 

Муляр, М.М. Марушка. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. –  38 

с. 

7) участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

7.1. Офіційний опонент щодо захисту 

дисертації Ваколі Зоряни Михайлівни на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки 

(Інституту педагогіки НАПН України,  



2016 р.)  

 

10) участь у міжнародних наукових 

проектах 

10.1. 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. 

Підтвердження: свідоцтво (реєстраційний 

номер 27042918-15). 

 

12) наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

12.1. Муляр Н.М. Методичні особливості 

вивчення змістової лінії «Людина і світ» на 

уроках «Я у світі» / Н.М. Муляр // Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті. 

Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-

практичної конференції. – Д.: Посвіт. – 24-

25 березня, 2016. – С. 287-288. 

12.2. Муляр Н.М. Педагогічні умови 

виховання толерантного ставлення учнів 

початкової школи до культури рідного 

краю / Н.М. Муляр // Фундаментальні та 

прикладні дослідження: сучасні науково-

практичні рішення та підходи. Матеріали І-ї 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Баку – Ужгород - Дрогобич.: 

Посвіт. – 2016. – С 177-179. 

12.3. Муляр Н.М. Актуальні проблеми 

сучасної української сім’ї у контексті 



морально-етичного виховання / Наталія 

Муляр // Актуальні питання гуманітарних 

наук: Міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка / Ред.-упор.: 

В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – 

Дрогобич: Посвіт 2016. – Вип. 16. – С.359-

365  

12.4. Муляр Н.М. Методика формування 

навичок дружньої взаємодії учнів 

початкової школи на уроках «Я у світі» / 

Н.М. Муляр, Н. Скалько// Фундаментальні 

та прикладні дослідження: сучасні науково-

практичні рішення та підходи. Матеріали 

ІІ-ї Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Баку – Ужгород - Дрогобич.: 

Посвіт. – 2017. – С 288-290. 

12.5. Муляр Н.М. Проектна технологія як 

один із методів інтегрування галузей 

«Суспільствознавство» та «Мистецтво» в 

освітньому процесі початкової школи / 

Наталія Муляр, Лариса Костюк // Нова 

педагогічна думка. Науково-методичний 

журнал [гол. ред. А.Л.Черній]. – Рівне, 

2018. – № 2(94). – С.130-133   

12.6. Муляр Н.М. Формування 

пізнавального інтересу молодших школярів 

у системі позаурочної діяльності / Н.М. 

Муляр, Н.Г. Мартинюк // Сучасна система 

освіти та виховання: досвід минулого – 

погляд у майбутнє: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. – К: 

«Київська наукова організація педагогіки та 

психології», 2019. Ч.1. – С.60-63. 

12.7. Муляр Н.М. Особливості 

застосування ігрових технологій на уроках 

«Я у світі» у початковій школі / Н.М. 

Муляр, М.Б. Фучила // Сучасна система 

освіти та виховання: досвід минулого – 

погляд у майбутнє: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. – К: 



«Київська наукова організація педагогіки та 

психології», 2019. Ч.1. – С.97-101. 

12.8. Муляр Н.М. Особливості формування 

національної свідомості в учнів початкової 

школи / Н.М. Муляр., О.М. Рибяк  // 

Сучасна система освіти та виховання: 

досвід минулого – погляд у майбутнє: 

матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції. – К: «Київська наукова 

організація педагогіки та психології», 2019. 

Ч.1. – С.79-82. 

12.9. Муляр Н.М. Особливості 

превентивного виховання учнів початкової 

школи в умовах їхньої життєдіяльності / 

Н.М. Муляр., В.В. Поворозник // Сучасна 

система освіти та виховання: досвід 

минулого – погляд у майбутнє: матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції. – К: «Київська наукова 

організація педагогіки та психології», 2019. 

Ч.1. – С.76-79.6-79. 

12.10. Муляр Н.М. Здоров’язбережувальна 

компетентність як основа формування 

складників здоров’я молодшого школяра / 

Н. Муляр, О.Фалісей // Стан та перспективи 

розвитку педагогіки та психології в Україні 

і світі: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. – К.: ГО , 

«Київська наукова організація педагогіки та 

психології», 2020. – С. 49-52. 
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1. Ілляш С.Д. Формування 

готовності сучасного вчителя 

початкової школи до інноваційної 

діяльності / Соломія Ілляш // Молодь 

і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – №9 

(152). – С. 130-135. 
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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; 

1.1. Ілляш С.Д. Формування готовності 

сучасного вчителя початкової школи до 

інноваційної діяльності / Соломія Ілляш // 

Молодь і ринок: Щомісячний науково-
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Доцент кафедри 

педагогіки та методики 

початкового навчання. 
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14 лютого 2014 р. 

Рішенням атестаційної 
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компетентність майбутнього вчителя 

початкової школи у системі підготовки 

до педагогічної діяльності / Соломія 

Ілляш // Педагогічна освіта: теорія і 

практика: Збірник наукових праць. 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка, Інститут педагогіки НАПН 

України. Вип. 24 (1-2018). – Ч. 1, 

2018. – С. 109-114. 

3. Ілляш С.Д. Розвиток 

професійного саморозуміння в 

процесі підготовки майбутніх 

учителів / Соломія Ілляш // Молодь і 

ринок. Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – № 2 (169) 

лютий 2019. – С. 90-95. 

4. Ілляш С., Савченко Л. Підготовка 

майбутніх учителів початкової 

школи до організації спортивно-

оздоровчої діяльності / С. Ілляш, 

Л. Савченко// Молодь і ринок. 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал. – № 12 (179) грудень 2019. – 

С. 100-105. 

5 Ілляш С.Д., Садова І.І. 

Формування готовності майбутнього 

вчителя до інноваційної професійної 

діяльності / С.Д. Ілляш, І.І. Садова // 

Педагогічна освіта: теорія і 

практика: Збірник наукових праць. 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка, Інститут педагогіки НАПН 

України. Вип. 30 (1-2021). – С. 218-

227. 

6. Садова І.І., Ілляш С.Д. Розвиток 

соціальних та емоційних 

компетентностей учнів з особливими 

освітніми потребами / І.І. Садова, 

С.Д. Ілляш// Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і 

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна 

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

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – №9 (152). – 

С. 130-135. 

1.2. Ілляш С.Д. Професійна компетентність 

майбутнього вчителя початкової школи у 

системі підготовки до педагогічної діяльності / 

Соломія Ілляш // Педагогічна освіта: теорія і 

практика: Збірник наукових праць. 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, Інститут 

педагогіки НАПН України. Вип. 24 (1-

2018). – Ч. 1, 2018. – С. 109-114. 

1.3. Ілляш С.Д. Розвиток професійного 

саморозуміння в процесі підготовки 

майбутніх учителів / Соломія Ілляш // 

Молодь і ринок. Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – № 2 (169) лютий 

2019. – С. 90-95. 

1.4. Ілляш С., Калита Н., Скалич Л. 

Формування саморозуміння у майбутніх 

педагогів у період професійного 

становлення (емпіричні аспекти) / С. 

Ілляш, Н. Калита, Л. Скалич // Науковий 

журнал «Молодий вчений», – №4 (68) 

квітень, 2019. – С. 224-229. 

1.5. Ілляш С., Савченко Л. Підготовка 

майбутніх учителів початкової школи до 

організації спортивно-оздоровчої 

діяльності / С. Ілляш, Л. Савченко// 

Молодь і ринок. Щомісячний науково-

педагогічний журнал. – № 12 (179) грудень 

2019. – С. 100-105. 

1.6. Ілляш С.Д., Садова І.І. Формування 

готовності майбутнього вчителя до 

інноваційної професійної діяльності / С.Д. 

Ілляш, І.І. Садова // Педагогічна освіта: 

теорія і практика: Збірник наукових праць. 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, Інститут 

педагогіки НАПН України. Вип. 30 (1-

2021). – С. 218-227. 



загальноосвітній школах : збірник 

наукових праць. Запоріжжя : КПУ, 

2021. – Вип. 75. 188 с. Т. 2. – С. 86-

90. 

 

1.7. Садова І.І., Ілляш С.Д. Розвиток 

соціальних та емоційних компетентностей 

учнів з особливими освітніми потребами / 

І.І. Садова, С.Д. Ілляш// Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : збірник наукових 

праць. Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 75. 

188 с. Т. 2. – С. 86-90. 

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); 

3.1. Ілляш С.Д. Педагогічні інновації в 

Україні та за рубежем / Соломія Ілляш. – 

Навчальний посібник для підготовки другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

Спеціальність 013 Початкова освіта – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018.– 75 

с. 

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. Ілляш С.Д., Маркусь С.Ю. 

Педагогічний потенціал народних звичаїв і 

традицій у формуванні екологічної 

культури учнів початкової школи / Соломія 

Ілляш, Світлана Маркусь // 

Фундаментальні та прикладні дослідження: 

сучасні науково-практичні рішення і 

підходи: збірник матеріалів ІІІ-й 

Міжнародній науково-практичній 

конференції/ [редактори-упорядники А. 



Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. 

Зимомря]. – Баку –Ужгород – Дрогобич : 

Посвіт, 2017. – С. 183-184. 

12.2. Ілляш С.Д., Ненчук Х.С. Психолого-

педагогічні проблеми розвитку 

обдарованості учнів початкової школи / 

Соломія Ілляш, Христина Ненчук // 

Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті: 

Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-

практичної конференції, 29–

30 березня 2018 року / [редактори-

упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, 

Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. – С. 226-228. 

12.3. Ілляш С.Д., Цицик Ю.Т. Теоретичні 

засади проблеми інтеграції знань в сучасній 

початковій освіті / Соломія Ілляш, Юлія 

Цицик // Сучасні тенденції розвитку освіти 

і науки в інтердисциплінарному контексті: 

Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-

практичної конференції, 29–

30 березня 2018 року / [редактори-

упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. 

Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. – С. 230-232. 

12.4. Ілляш С.Д., Рудик Н.Р. Особливості 

формування пізнавального інтересу до 

навчання в учнів початкової школи / 

Соломія Ілляш, Наталія Рудик// Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті: 

Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-

практичної конференції, 29–

30 березня 2018 року / [редактори-

упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. 

Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. – С. 228-230. 

12.5. Ілляш С.Д. Формування готовності 



майбутніх учителів початкової школи до 

організації спортивно-оздоровчої діяльності 

/ С.Д. Ілляш// Дослідження різних 

напрямків розвитку психології та 

педагогіки: Збірник наукових робіт 

учасників міжнародної науково-практичної 

конференції (14–15 червня 2019 р., м. 

Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація 

педагогіки», 2019. – С. 44-47. 

12.6. Ілляш С.Д., Лозинська М.Є. 

Формування ціннісного ставлення до 

навчання в учнів початкової школи / 

Соломія Ілляш, Марія Лозинська// WORLD 

SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND 

INNOVATIONS Proceedings of VIII 

International Scientific and Practical 

Conference (Toronto, Canada 21-23 April 

2021). – С.  421–426. 

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;  

14.1.Керівництво студенткою факультету 

початкової та мистецької освіти Ольгою 

Штангрет, яка зайняла 2 місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Початкова освіта», який 

проводився на базі Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка (квітень 2019 р.). 

14.2. Керівництво науковою роботою 

студентки Наталії Кузьмин, яка зайняла 2 

місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Початкова освіта», який 



проводився на базі факультету початкової 

та мистецької освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка.  

14.3. Керівництво постійно діючою 

проблемною групою зі спеціальності 

«Початкова освіта». 
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Рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України 

1. Даниляк Р.З. Формування 

моральності як результату 

морального виховання молодших 

школярів / Руслана Даниляк // 

Педагогічна освіта: теорія і 

практика. Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки НАПН 

України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – 

Вип. 20 (1-2016). Ч.1. – Кам’янець-

Подільський, 2016. – С. 50-55. 

2. Даниляк Р.З. Шляхи 

удосконалення морального 

виховання молодших школярів 

засобами вітчизняної дитячої 

періодики / Руслана Даниляк // 

Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал / Ред. 

кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), 

Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – №6 

(137). – С. 124-128. 

3. Даниляк Р.З. Мова як 

структурно-змістовий компонент 

дитячого періодичного видання і 

засіб морального виховання 

молодших школярів   / Руслана 

Даниляк // Педагогічні науки: 

Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки / 

Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), 

Р.А.Арцишевський, 

 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; 

1.1. Даниляк Р.З. Формування 

моральності як результату морального 

виховання молодших школярів / Руслана 

Даниляк // Педагогічна освіта: теорія і 

практика. Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; Інститут 

педагогіки НАПН України [гол. ред. 

Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2016). Ч.1. – 

Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 50-55. 

1.2. Даниляк Р.З. Шляхи 

удосконалення морального виховання 

молодших школярів засобами вітчизняної 

дитячої періодики / Руслана Даниляк // 

Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна 

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

Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – №6 (137). – 

С. 124-128. 

1.3. Даниляк Р.З. Мова як 

структурно-змістовий компонент дитячого 

періодичного видання і засіб морального 

виховання молодших школярів   / Руслана 

Даниляк // Педагогічні науки: Науковий 

вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки / Ред. 

кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), 

Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та 



Е.С.Вільчковський та ін. – 2016. – 

Том 1. – № 1 (303). – С. 101-106.  

4. Даниляк Р.З. Знання 

вікових особливостей молодших 

школярів як основи професійних 

компетентностей вчителя 

початкових класів (до проблеми 

морального виховання) / Руслана 

Даниляк // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), 

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – №10 

(153). – С. 79-84. 

5. Даниляк Р.З. Виховання 

загальнолюдських чеснот як 

складова морального виховання 

молодших школярів засобами 

дитячої періодики / Руслана Даниляк 

/ Педагогічна освіта: теорія і 

практика: Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки НАПН 

України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – 

Вип.24 (1-2018). – Ч.1.- Кам’янець-

Подільський, 2018. – С.80-85 (0,5 

др.арк.). 

        6. Даниляк Р.З. Педагогічні 

умови формування моральної 

культури учнів початкової школи / 

Руслана Даниляк // Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний 

журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-

редактор), Н.Примаченко (гол. ред.). 

– 2019. – №11 (178). – С.36-40. 

 

ін. – 2016. – Том 1. – № 1 (303). – С. 101-

106.  

1.4. Даниляк Р.З. Знання вікових 

особливостей молодших школярів як 

основи професійних компетентностей 

вчителя початкових класів (до проблеми 

морального виховання) / Руслана Даниляк 

// Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна 

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

Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – №10 (153). 

– С. 79-84. 

1.5. Даниляк Р.З. Виховання 

загальнолюдських чеснот як складова 

морального виховання молодших школярів 

засобами дитячої періодики / Руслана 

Даниляк / Педагогічна освіта: теорія і 

практика: Збірник наукових праць / 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; Інститут 

педагогіки НАПН України [гол. ред. 

Лабунець В.М.]. – Вип.24 (1-2018). – Ч.1.- 

Кам’янець-Подільський, 2018. – С.80-85 

(0,5 др.арк.). 

        1.6. Даниляк Р.З. Педагогічні умови 

формування моральної культури учнів 

початкової школи / Руслана Даниляк // 

Молодь і ринок: Щомісячний науково-

педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна 

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

– 2019. – №11 (178). – С.36-40  

 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); 

3.1. Від ґудзика – до ґаджета. 

Навчальний посібник на допомогу 

вчителеві та учням першого класу під час 

вивчення української абетки. Частина 1 



[для фахівців освітнього ступеня 

“Бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта напряму підготовки 6.010102   

“Початкова освіта”] / за ред. М.П.Пантюка, 

А.С.Зимульдінової. Укладачі: Т.О.Білан, 

С.П.Гірняк, Р.З.Даниляк, 

А.С.Зимульдінова, Н.І.Калита, Л.Б.Колток, 

І.М.Кутняк, С.І.Луців, Н.М.Муляр, 

Т.В.Надім’янова, Т.І.Пантюк, М.П.Пантюк, 

О.В.Петрів, І.І.Садова, Л.Й.Скалич, 

Л.Г.Стахів, Г.О.Філь, Г.В.Шубак. – 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2016. – 

160 с. 

3.2. Від ґудзика – до ґаджета. 

Навчальний посібник на допомогу 

вчителеві та учням першого класу під час 

вивчення української абетки. Частина ІІ 

[для фахівців освітнього ступеня 

“Бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта напряму підготовки 6.010102 

“Початкова освіта”] / за ред. М.П.Пантюка, 

А.С.Зимульдінової. Укладачі: Т.О.Білан, 

С.П.Гірняк, Р.З.Даниляк, 

А.С.Зимульдінова, Н.І.Калита, Л.Б.Колток, 

І.М.Кутняк, С.І.Луців, Н.М.Муляр, 

Т.В.Надім’янова, Т.І.Пантюк, М.П.Пантюк, 

О.В.Петрів, І.І.Садова, Л.Й.Скалич, 

Л.Г.Стахів, Г.О.Філь, Г.В.Шубак. – 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2016. – 

140 с. 

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  
4.1. Підсумкова атестація здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

/ Укладачі:  І.М. Кутняк, Р.З. Даниляк, Л.Г. 

Стахів,– видання друге (доповнене). – 

Дрогобич:  Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. – 96 

с. 

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня - кандидат педагогічних наук (2017 

р.) 

15) 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; 

15.1.Даниляк Р.З. Проблема 

релігійного морального виховання 

молодших школярів у культурно-

історичних обставинах кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. / Руслана Даниляк // Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті: 

Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-

практичної конференції, 24-25 березня 2016 

року) / [редактори-упорядники: І.Зимомря, 

В.Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – 

Дрогобич: Посвіт, 2016. –  С.227-228. 

15.2. Даниляк Р.З. Психолого-

педагогічні особливості формування 

моральних якостей молодших школярів / 

Руслана Даниляк // Pedagogika. Współczesne 

problemy i perspektywy rozwoju: Zbiór 

artykulów naukowych. Konferencji 

Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej. – 

Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. “Diamond 

trading tour”, 2017. – С. 40-42. 



15.3. Даниляк Р.З., Пакош М.Є. 

Вічні цінності морального виховання: 

єдність традицій і сьогодення / Руслана 

Даниляк, Марта Пакош // Фундаментальні 

та прикладні дослідження: сучасні науково-

практичні рішення і підходи: збірник 

матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-

практичної конференції / [редактори-

упорядники А.Душний, М.Махмудов, 

В.Ільницький, І.Зимомря]. – Баку – 

Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. –  С. 

185-186. 

15.4. Даниляк Р.З., Липчей Н. 

Формування здоров’язбережувальної 

компетенції учнів початкової школи / 

Руслана Даниляк, Наталія Липчей // 

Сучасні тенденції розвитку освіти і науки 

в інтердисциплінарному контексті: 

збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної 

науково-практичної конференції / 

[редактори-упорядники І.Зимомря, 

В.Ільницький, В.Бурунова, Д.Романюк, 

А.Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – 

Дрогобич: Посвіт, 2018. –  С.203-204. 

15.5. Даниляк Р.З., Федека Г. 

Значення моральних цінностей у 

вихованні учнів початкової школи як 

одна зі складових будівництва нової 

української школи / Руслана Даниляк, 

Ганна Федека // Сучасні тенденції 

розвитку освіти і науки в 

інтердисциплінарному контексті: збірник 

матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-

практичної конференції / [редактори-

упорядники І.Зимомря, В.Ільницький, 

В.Бурунова, Д.Романюк, А.Сохал]. – 

Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. –  С.205-206. 
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1. Дисертаційне дослідження 

Даниляк Руслани Зіновіївни «Ідеї 

морального виховання молодших 

школярів на сторінках вітчизняної 

дитячої періодики (кінець ХХ – 

початок ХХІ століття)» на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки. Захист відбувся 

26.04.2017 р на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 

36.053.01 у Дрогобицькому 

державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка. 

2. Дисертаційне дослідження 

Білавича Івана Васильовича 

«Розвиток суспільної медичної опіки 

дітей та дорослих у Галичині (кінець 

ХІХ ст. 1939 р.)» на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки. Захист відбувся 

30.10.2018 р на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 

36.053.01 у Дрогобицькому 

державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка 

3. Дисертаційне дослідження 

Гарник Ірини Анатоліївни 

«Інтелектуальний розвиток дитини у 

системі дошкільного виховання 

Великої Британії» на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки. Захист відбувся 

27.11.2018 р на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 

36.053.01 у Дрогобицькому 

державному педагогічному 

 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 
1.1. Надія Скотна, Микола Пантюк, 

Ірина Садова. The Use of Art Therapy in 

Psycho-Pedagogical Support of Children 

Affected By Internal Migration Processes in 

Ukraine / Надія Скотна, Микола Пантюк,  

Ірина Садова // Наука і освіта. Науково-

практичний журнал Південноукраїнського 

національного педагогічного університету 

імені К.Д. Ушинського. – 2017. – №9. – 

С. 53-58. 

1.2. Пантюк М.П., Тельвак В.В. 

Михайло Грушевський та боротьба за 

українські кафедри львівського 

університету / Микола Пантюк, Віталій 

Тельвак // Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. Ільницький]. 

– Дрогобич: Посвіт, 2018. – Спеціальний 

випуск 3. – С. 171-177. 

1.3. Пантюк М., Ільницький В. 

Діяльність старшинської школи УПА імені 

полк. Є. Коновальця на Коломийщині (із 

особистих зізнаннь Федора Стефановича-

«Кропиви») / Микола Пантюк, Василь 

Ільницький // Східноєвропейський 

історичний вісник / [головний редактор В. 

Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 

Вип. 6. – C. 163-182. 

1.4. Mykola Pantiuk, Iryna Sadova, 

Svitlana Lozynska. Intrapersonal conflict 

factors of primary school teachers:  Society. 

Integration . Education Proceedings of the 

International Scientific Conference. Volume 

II.School Pedagogy. Preschool Pedagogy, May 

24th-25th, 2019. Rezekne, Rezekne Academy 

of Technologies, 2019, p.  339-351. 

1.5. Пантюк М.П., Колток Л.Б. 

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/search?subject=education


університеті імені Івана Франка 

4. Дисертаційне дослідження 

Чубінської Наталії Богданівни 

«Організаційно-виховні аспекти 

діяльності директора 

загальноосвітньої школи в Україні 

(друга половина ХХ століття)» на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. 

Захист відбувся 22.05.2019 р на 

засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 36.053.01 у Дрогобицькому 

державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка 

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 
1.1. Надія Скотна, Микола 

Пантюк, Ірина Садова. The Use of 

Art Therapy in Psycho-Pedagogical 

Support of Children Affected By 

Internal Migration Processes in Ukraine 

/ Надія Скотна, Микола Пантюк,  

Ірина Садова // Наука і освіта. 

Науково-практичний журнал 

Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені 

К.Д. Ушинського. – 2017. – №9. – 

С. 53-58. 

1.2. Пантюк М.П., Тельвак 

В.В. Михайло Грушевський та 

боротьба за українські кафедри 

львівського університету / Микола 

Пантюк, Віталій Тельвак // 

Східноєвропейський історичний 

вісник / [головний редактор В. 

Педагогічний дискурс як чинник інновацій 
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1.8. Скотна Н.В., Пантюк М.П., 

Пантюк Т.І., Садова І.І. Адаптація дітей 

внутрішньо переміщених осіб до 

навчального закладу / Надія Скотна, 

Микола Пантюк, Тетяна Пантюк, Ірина 

Садова // Молодь і ринок. Щомісячний 
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1.9. Пантюк М.П., Стахів 

Л.Г. Кафедра педагогіки та методики 

початкової освіти на шляху модернізації 

освітнього процеск (40-річчю факультету 

початкової та мистецької освіти 

присвячується) / Микола Пантюк, Лілія 

Стахів // Молодь і ринок: Щомісячний 

науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: 

Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко 

(гол. ред.), І.Бахов та ін. – 2019. – №9 (176) 
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Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 
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Rezekne, Rezekne Academy of 

Technologies, 2019, p.  339-351. 
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Л.Б. Методологічне значення 
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науки. Випуск LХХХ. Том 2. – 
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1.10. Пантюк М.П., Пантюк Т.І. 

Неформальна освіта як складова освіти 

впродовж життя: сутність, значення, 

перспективи / Микола Пантюк, Тетяна 

Пантюк //  Інноватика у вихованні: зб. наук. 
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3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 
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і практика: колективна монографія  / [Н. В. 

Скотна, М. П. Пантюк, І. М. Галян, І.І. 

Садова та ін.]. – Дрогобич: Видавничий 
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http://journals.rta.lv/index.php/SIE/search?subject=education
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Чубінської Наталії Богданівни 

«Організаційно-виховні аспекти діяльності 

директора загальноосвітньої школи в 

Україні (друга половина ХХ століття)» на 

здобуття наукового ступеня кандидата 
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музеїв як засіб патріотичного виховання 

учнів початкової школи / Микола Пантюк, 

Лілія Стахів, Сузанна Волошин // 
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