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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, спеціаліст другої категорії, 

голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») Г.М.МАКСИМЧУК 

2. Роль сімейного виховання у формуванні особистості молодшого 

школяра 

Студ. III курсу Івано-Франківського коледжу Н.ТЕРЕМКО 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, спеціаліст другої категорії, 

голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») Г.М.МАКСИМЧУК 

3. Організація навчально-виховної роботи з педагогічно занедбаними 

дітьми 

Студ. III курсу Івано-Франківського коледжу Б.ВАСИЛЮК 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, спеціаліст другої категорії, 

голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») Г.М.МАКСИМЧУК 

4. Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку. 



Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу М.БАЛАНДА 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, спеціаліст другої категорії, 

голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») Г.М.МАКСИМЧУК 

5. Впровадження інтерактивних форм і методів навчання в системі 

початкової школи 

Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу Н.САМБОРСЬКА 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач 

циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») А.Ф.ГОНТАР 

6. Засади використання родинної педагогіки у виховному процесі 

початкової школи 

Студ. III курсу Івано-Франківського коледжу Л.НИКОЛИН 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичних 

та природничих дисциплін початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») Л.С.ПЛЕТЕНИЦЬКА 

7. Особливості організації та проведення дозвілля підлітків 

Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу М.СТАСІЦЬКА 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичних 

та природничих дисциплін початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») Л.С.ПЛЕТЕНИЦЬКА 

8. Погляди науковців минулого і сучасності на використання 

народознавства в навчальному процесі початкової школи 

Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу Т.РЕПЕЦЬКА 

Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

математичних та природничих дисциплін початкової освіти, спеціаліст вищої 

категорії, викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін О.Я.ДОВГИЙ 

9. Використання елементів народної математики на інтегрованих 

уроках в початковій школі 

Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу Х.РОМАНЮК 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичних 

та природничих дисциплін початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») Л.С.ПЛЕТЕНИЦЬКА 



10. Індивідуально-психологічні особливості дитини-шульги: тонкощі 

виховання і навчання 

Студ. III курсу Івано-Франківського коледжу Г.ДАНИЛИШИН 

Науковий керівник – спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Початкова освіта») 

Т.І.СТАМБУЛЬСЬКА 

11. Здоровий спосіб життя – підґрунтя для формування, збереження і 

зміцнення здоров'я молодшого школяра 

Студ. III курсу Івано-Франківського коледжу Р.СЛИВОЦЬКА 

Науковий керівник – спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Початкова освіта») 

К.І.ГОЦУЛЯК 

12. Екологічне виховання учнів початкових класів 

Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу О.ЧЕРЕВКО 

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін професійної та 

практичної підготовки (спеціальність «Початкова освіта») Г.П.САВ'ЮК 

13. Шляхи виховання в учнів початкових класів бережливого 

ставлення до природи 

Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу С.ВАСИЛІВ 

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін професійної та 

практичної підготовки (спеціальність «Початкова освіта») Г.П.САВ'ЮК 

14. Художня кераміка Покуття і вивчення її у школі 

Студ. III курсу Івано-Франківського коледжу К.ГУДЯК 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких 

дисциплін початкової освіти, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Початкова освіта») 

М.В.ГНАТЮК 

15. Інформаційно-комунікаційні технології навчання в початковій 

школі 

Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу М.ШИНДИРІВСЬКА 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») С.Ю.ДОВБЕНКО 



16. Естетичне виховання та розвиток толерантності до інших культур 

та народів на уроках іноземної мови в початковій школі  

Студ. II курсу Івано-Франківського коледжу С.ВАРИШКО 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») С.Ю.ДОВБЕНКО 

17. Особливості патріотичного виховання молодших школярів у  

сучасній сім’ї та школі 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу Н.КРАВЧУК 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, спеціаліст другої категорії, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») О.П.ЦЮНЯК 

18. Інновації у застосуванні засобів театральної педагогіки в 

навчально-виховному процесі ЗОШ І ступеня 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу Т.СМЕРЕЧУК 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») І.Б.ЧЕРВІНСЬКА 

19. Формування екологічної культури учнів гірських шкіл 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу А.МАЛАНЮК 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») І.Б.ЧЕРВІНСЬКА 

20. Форми та методи профорієнтаційної роботи з учнями початкових 

класів 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу Н.ОБУХ 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») І.Б.ЧЕРВІНСЬКА 

21. Використання елементів етнопедагогіки у виховному процесі 

початкової школи 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу М.КУРАК 



Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта») І.Б.ЧЕРВІНСЬКА 

22. Теоретичні засади формування мовленнєвої культури 

третьокласників 

Студ. III курсу Івано-Франківського коледжу М.КАЦЕНЯК 

Науковий керівник – спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Початкова освіта») 

Т.І.СТАМБУЛЬСЬКА 

 

 

СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

Теорія та методика дошкільної освіти: проблеми та перспективи розвитку  

(ауд.307) 

КЕРІВНИК – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна освіта») 

О.Д.СЕЛЕПІЙ 

СЕКРЕТАР – викладач циклової комісії математичної та природничо-наукової 

підготовки М.Я.РУДЕЙЧУК-КОБЗЄВА 

 

1. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного 

віку 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу О.ФЕДІРКО 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна освіта») 

Н.О.МАТВЕЄВА  

2. Виховна робота з дітьми шестирічного віку 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу І.ЯЦИНОВИЧ 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна освіта») 

Н.О.МАТВЕЄВА  

3. Використання народної педагогіки у ігровій діяльності 

дошкільнят 



Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу Н.ВІНТОНИШИН 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна освіта») 

Н.О.МАТВЕЄВА 

4. Формування уявлень дітей дошкільного віку про добро і зло. 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу В.ОЛІЙНИК 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна освіта») 

Н.О.МАТВЕЄВА 

5. Роль сім’ї у формуванні трудових умінь і навичок дітей 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу О.МИКИТИН 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна освіта») 

Н.О.МАТВЕЄВА  

6. Сучасна іграшка дітей дошкільного віку та її вплив на 

формування особистості 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу А.ДЯКУН  

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти, спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна освіта») 

Н.О.МАТВЕЄВА 

7. Природа як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу Т.БОЙЧУК 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна 

освіта») О.Д.СЕЛЕПІЙ 

8. Взаємодія ДНЗ з батьками у трудовому вихованні дітей 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу А.БУКАТЮК 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна 

освіта») О.Д.СЕЛЕПІЙ 

9. Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу Т.ГОЛІНЕЙ 



Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна 

освіта») О.Д.СЕЛЕПІЙ 

10. Виховання інтересу до праці дорослих у дітей дошкільного віку 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу О.ДЕМ’ЯНІВ  

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна 

освіта») О.Д.СЕЛЕПІЙ 

11. Роль бабусі і дідуся у сімейному вихованні 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу Х.КУГУТЯК 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна 

освіта») О.Д.СЕЛЕПІЙ 

12. Роль активності дітей у творчих іграх 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу М.СМУЧОК 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна 

освіта») О.Д.СЕЛЕПІЙ 

13. Художня праця як засіб естетичного виховання дітей дошкільного 

віку 

Студ. IIІ курсу Івано-Франківського коледжу Д.МІЩУК 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких 

дисциплін початкової освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач циклової 

комісії дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність 

«Дошкільна освіта») І.Б.БАЙ 

14. Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку у 

педагогічній спадщині Софії Русової. 

Студ. ІІІ курсу Івано-Франківського коледжу – Т.БОЙЧАК 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, викладач циклової комісії 

дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна 

освіта») О.М.САЛИГА 

15. Особливості емоційно-вольової сфери дошкільника  

Студ. III курсу Івано-Франківського коледжу Л.ЖУК 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, спеціаліст другої категорії, 

голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Початкова освіта»), Г.М.МАКСИМЧУК 



ПІДСЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

Перспективи розвитку правових наук очима правників початківців 

(ауд. 100) 

КЕРІВНИК – завідувач Юридичного відділення, спеціаліст вищої категорії, 

викладач циклової комісії фундаментальної та спеціальної підготовки 

(спеціальність «Правознавство»)  І.М.НАКОНЕЧНА 

СЕКРЕТАР – спеціаліст, викладач циклової комісії професійної та практичної 

підготовки (спеціальність «Правознавство») Б.Т.БУГРА 

 

1. Анексія Криму: правові наслідки 

Студ. ІІ курсу Івано-Франківського коледжу М. СКОМАРОВСЬКА 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Правознавство») 

І.В.МАЛИНОВСЬКА 

2. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи 

реалізації 

Студ. ІІ курсу Івано-Франківського коледжу Х. БОЙЧУК 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Правознавство») 

І.В.МАЛИНОВСЬКА 

3. Децентралізація влади в Україні. Очікувані ризики.  

Студ. ІІ курсу Івано-Франківського коледжу Л. ШЕГДА 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Правознавство») 

І.В.МАЛИНОВСЬКА 

4. Форми і методи реалізації функцій держави щодо забезпечення 

захисту прав і свобод людини і громадянина 

Студ. ІІ курсу Івано-Франківського коледжу С. ТОРГАН 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

професійної та практичної підготовки (спеціальність «Правознавство») 

І.В.МАЛИНОВСЬКА 

5. Установчі документи юридичних осіб 

Студ. ІІІ курсу Івано-Франківського коледжу О. МАЛАНІЙ 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

фундаментальної та спеціальної підготовки (спеціальність «Правознавство») 

Н.В. САВЧИН 



6. Відповідальність юридичних осіб 

Студ. ІІІ курсу Івано-Франківського коледжу І. КРІЦАК 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

фундаментальної та спеціальної підготовки (спеціальність «Правознавство») 

Н.В. САВЧИН 

7. Конституційно-правовий статус Донбасу 

Студ. ІІІ курсу Івано-Франківського коледжу В. ЄДГАРОВ 

Науковий керівник – спеціаліст першої категорії, викладач циклової комісії 

фундаментальної та спеціальної підготовки (спеціальність «Правознавство») 

С.М. КВАСНИЦЯ 

8. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

Студ. ІІІ курсу Івано-Франківського коледжу Т. ГЛАДІЙ 

Науковий керівник – завідувач Юридичного відділення, спеціаліст вищої 

категорії, викладач циклової комісії фундаментальної та спеціальної підготовки 

(спеціальність «Правознавство»)  І.М. НАКОНЕЧНА 

9. Кримінально-правова характеристика еутаназії 

Студ. ІІІ курсу Івано-Франківського коледжу А. КУЛИК 

Науковий керівник – завідувач Юридичного відділення, спеціаліст вищої 

категорії, викладач циклової комісії фундаментальної та спеціальної підготовки 

(спеціальність «Правознавство»),  І.М. НАКОНЕЧНА 

10. Злочинна організація як форма співучасті 

Студ. ІІІ курсу Івано-Франківського коледжу О. ПУШИК 

Науковий керівник – завідувач Юридичного відділення, спеціаліст вищої 

категорії, викладач циклової комісії фундаментальної та спеціальної підготовки 

(спеціальність «Правознавство»),  І.М. НАКОНЕЧНА 

11. Відповідальність за шкоду, заподіяну діями правоохоронних 

органів 

Студ. ІV курсу Івано-Франківського коледжу К. СИМОВОНИК 

Науковий керівник – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

фундаментальної та спеціальної підготовки (спеціальність «Правознавство») 

Н.В. САВЧИН 

12. Доведення до самогубства. Проблеми кваліфікації. 

Студ. ІVкурсу Івано-Франківського коледжу Н. НАКОНЕЧНИЙ 

Науковий керівник – завідувач Юридичного відділення, спеціаліст вищої 

категорії, викладач циклової комісії фундаментальної та спеціальної підготовки 

(спеціальність «Правознавство»)  І.М. НАКОНЕЧНА 



Для нотаток 
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