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НАШІ АВТОРИ 
 
Бунчук Оксана  кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педа-

гогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького  
 

Вертегел Вікторія  кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу 
міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студен-
тами Запорізького національного університету 
 

Герлянд Тетяна  докторант Інституту професійно-технічної освіти Націо-
нальної академії педагогічних наук України 
 

Гетьман Ірина  старший викладач кафедри прикладної математики 
Донбаської державної машинобудівної академії 
 

Горщенко Юлія  аспірант кафедри педагогічних технологій початкової 
освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педаго-
гічний університет імені К. Д. Ушинського» 
 

Грицик Надія  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
іноземних мов Чернігівського національного педагогіч-
ного університету імені Т. Г. Шевченка 
 

Гричаник Наталія  асистент кафедри української і зарубіжної літератури та 
методики навчання Глухівського національного педаго-
гічного університету імені Олександра Довженка 
 

Деркач Галина  кандидат філологічних наук, викладач кафедри інозем-
них мов Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 
 

Довга Тетяна  кандидат педагогічних наук, професор кафедри педаго-
гіки дошкільної та початкової освіти Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені Володи-
мира Винниченка 
 

Земка Олександр  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
української і зарубіжної літератури та методики навчан-
ня Глухівського національного педагогічного універси-
тету імені Олександра Довженка 
 

Ілляхова Марина  кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 
та освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України 
 

Кондрацька Галина  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
спортивних дисциплін та методики їх викладання 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
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Кухарчук Ірина  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального 
мовознавства та української філології Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олек-
сандра Довженка 
 

Логінов Михайло  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 
кафедри професійної освіти та технологій сільсько-
господарського виробництва Глухівського національ-
ного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка 
 

Лучкевич Вікторія  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської 
філології та компаративістики Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. Івана Франка 
 

Максютов Андрій  кандидат педагогічних наук, викладач кафедри географії 
та методики її навчання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Мегем Євген  кандидат педагогічних наук, доцент Глухівського 
національного педагогічного університету 
 

Нестайко Ірина  кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педаго-
гіки Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка 
 

Новаківська Людмила  кандидат педагогічних наук, доцент Уманського дер-
жавного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Олексенко Тетяна  кандидат наук, доцент кафедри початкової освіти 
Мелітопольского державного педагогічного універси-
тету імені Богдана Хмельницького 
 

Омельяненко Світлана  кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціаль-
ної педагогіки та психології Кіровоградського держав-
ного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка 
 

Палагута Ілона  викладач кафедри іноземних мов Уманського держав-
ного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Папіжук Валентина  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики 
Житомирського державного університету імені Івана 
Франка 
 

Петрик Лада  аспірант, викладач кафедри іноземних мов і методик їх 
навчання Педагогічного інституту Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка 
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Плахотнюк Наталя  кандидат педагогічних наук, викладач Житомирського 
державного університету 
 

Поляновська Ольга  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії 
 

Попадич Олена  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та психології ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» 
 

Прищепа Світлана  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та 
управління Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини 
 

Пушкар Олександр  аспірант кафедри методики викладання іноземних мов 
Київського національного лінгвістичного університету 
 

Рацул Олександр  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки та психології Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Вин-
ниченка 
 

Ростовський Микола  кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
професійної освіти та технологій сільськогоспо-
дарського виробництва Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 
 

Руднік Юлія  викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання 
Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
 

Сівак Наталія  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії 
 

Скрипник Наталія  аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи Харківського національного педагогічного 
університету (ХНПУ) імені Г. С. Сковороди  
 

Сливка Лариса  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
методики початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатский 
національний університет імені Василя Стефаника» 
 

Соколенко Людмила  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
валеології та фізичного виховання Уманського держав-
ного педагогічного університету імені Павла Тичини  
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Суділовська Марія  аспірант Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету ім. Івана Франка 
 

Ткаченко Ольга  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти Кіровог-
радського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 
 

Ткачук Галина  кандидат педагогічних наук, доцент Уманського дер-
жавного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Фурс Тетяна  аспірант Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка 
 

Хіценко Людмила  завідувач кафедри східних мов Національної академії 
Служби безпеки України 
 

Чайка Олена  аспірант кафедри української і зарубіжної літератури та 
методики навчання Глухівського національного педаго-
гічного університету імені Олександра Довженка 
 


