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НАШІ АВТОРИ 
 
Бєлєста Аліна здобувач кафедри педагогіки Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського 
 

Бондар Галина кандидат педагогічних наук, доцент кафедри маркетингу та 
гуманітарних дисциплін Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Бондаренко Тетяна кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики 
викладання біології Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 
 

Бреславська Анна викладач кафедри педагогіки початкової освіти 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського 
 

Буценко Антон викладач кафедри спортивних дисциплін Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 
 

Вознюк Ліна асистент кафедри гри на музичних інструментах та 
хореографії Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 
 

Галкіна Галина асистент кафедри іноземних мов Євпаторійського 
інституту соціальних наук РВНЗ «Кримський гуманітарний 
університет»  
 

Гончарук Олена викладач української мови та методики навчання 
української мови в початковій школі Луцького 
педагогічного коледжу 
 

Горбатюк Наталія  кандидат педагогічних наук кафедра хімії та екології 
Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини 
 

Грицай Наталія кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
біології Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука 
 

Гудовсек Оксана кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки початкової освіти Рівненського державного 
гуманітарного університету 
 

Гузь Володимир кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
початкової освіти Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Демченко Олександр аспірант Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 
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Дубяга Світлана кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького  
 

Дяченко Світлана кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформаційних технологій та систем Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
 

Євсюков Олександр кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
методики професійного навчання Української інженерно-
педагогічної академії 
 

Зеленська Людмила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки, педагогіки вищої школи Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди 
 

Ібрагімов Таір кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
професійної педагогіки та інженерної графіки 
Республіканського навчального закладу «Кримський 
інженерно-педагогічний університет» 
 

Ібрагімова Гульнар кандидат хімічних наук, доцент Республіканського 
навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний 
університет» 
 

Ісаєва Марина аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 
 

Карапузова Ірина кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової і 
дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 

Кін Олена докторант кафедри загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди  
 

Коваль Валентина  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
мови, декан факультету української філології Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 
 

Ковальова Світлана кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та 
музінструменту Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Кремешна Тетяна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та 
музінструменту Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Кузьміна Ірина викладач української літенратури Луцького педагогічного 
коледжу 
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Мелаш Валентина кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
 

Міхневич Галина здобувач кафедри педагогіки Міжнародного економіко-
гуманітарного університету ім. С. Дем’янчука 
 

Молодиченко Валентин доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  
 

Мусаєв Кязім Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
технологічної освіти Республіканського вищого навчального 
закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет» 
 

Олексенко Тетяна кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
початкової освіти Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  
 

Орєхова Лариса кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальних 
дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян 
Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського 
 

Петренко Лариса докторант Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України 
 

Постильна Олена здобувач лабораторії духовно-морального виховання НДІ 
духовного розвитку людини СНУ ім. В. Даля 
 

Поченюк Яніна старший викладач ПВНЗ «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет» імені академіка Степана 
Дем’янчука 
 

Радченко Світлана старший викладач кафедри музикознавства і вокально-
хорових дисциплін Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

Разуменко Тетяна аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 
 

Ревіна Дар’я аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 
 

Рябовол Лілія кандидат педагогічних наук, доцент кафедри правознавства 
Кіровоградського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка 
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Хміль Наталія кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
інформатики та ТЗН Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради 
 

Цимбал-Слатвінська  
Світлана 

аспірант Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 
 

Шевченко Юлія кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
 

Шишкіна Юлія асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького 
 

Щербак Ігор кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного 
мистецтва Інституту педагогічної освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 
 

Якименко Світлана доктор наук у галузі освіти, кандидат педагогічних наук, 
професор кафедри педагогіки початкової освіти 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського 

 


