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ДАВАЙТЕ РАЗОМ МРІЯТИ ТА ДІЯТИ, 

ТВОРИТИ ТА ДРУЖИТИ! 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ОН-ЛІЙН ВЕБІНАРУ 

Журба Катерина, провідний науковий співробітник лабораторії 

громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

(м. Київ) 

Романюк Світлана, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

та методики початкової освіти Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Червінська Інна, завідувач творчої навчально-наукової лабораторії 

міжнародного проекту «Гірська школа Українських Карпат», кандидат 

педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Доповідь – до 10 хв. 

Виступи та обговорення – до 5 хв. 

 

МІСЦЕ І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

м. Івано-Франківськ, вул. Бандери, 1 

(21 грудня 2017, ауд. №307) 
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ВСТУПНЕ СЛОВО 

ВІДКРИТТЯ ON-LІNE ВЕБІНАРУ 

Бех Іван, академік, доктор психологічних наук, директор Інституту проблем виховання 

НАПН України  (м.Київ) 

Полікультурність та ідентичність у дискурсі сучасності 

Михайлишин Галина, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», доктор філософських наук, професор 

(м. Івано-Франківськ) 

Формування національно-культурної ідентичності особистості: глобалізаційні 

виклики сучасності 

 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Відеозвернення до учасників on-line вебінару : 

співробітників лабораторії громадянського та морального виховання Інституту 

проблем виховання НАПН України (м. Київ) 

магістрантів кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

магістрантів Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 

 

 

Журба Катерина, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та 

морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник (м. Київ) 

Романюк Світлана, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці) 

Кондур Оксана, заступник декана з навчально-методичної роботи педагогічного 

факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 

Червінська Інна, завідувач творчої навчально-наукової лабораторії міжнародного 

проекту «Гірська школа Українських Карпат», кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-

Франківськ) 
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ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ 

СЕКЦІЯ 1. 

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  

(м. Івано-Франківськ) 

 

Будник Олена, доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

Проблема етнічної та національної ідентичності молоді в сучасній педагогічній 

науці 

Близнюк Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

Готовність учителя початкової школи до крос-культурної взаємодії у 

полікультурному суспільстві. 

Драган Оксана, викладач Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

Філософсько-культурологічний підхід до проблеми формування національної 

ідентичності в закладах освіти гірського регіону 

Довбенко Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

Психолого-педагогічні засади підготовки вчителя до роботи в полікультурному 

середовищі 

Клепар Марія, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

Вплив народної пісенної творчості Карпатського регіону на формування 

національно-культурної ідентичності зростаючої особистості 

Кондур Оксана, кандидат фізико-математичних наук, професор,заступник декана 

педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  

Модель формування національно-культурної ідентичності студентської молоді у 

сучасній інтегративній парадигмі освіти, виховання та управління 

Липа Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

Виховний аспект народної творчості Прикарпаття у процесі формування 

національно-культурної ідентичності учнів гірських шкіл 

Луцан Надія, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових 

методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»  

Крос-культурні чинники формування національної ідентичності 

Матвеєва Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

Національна ідентичність та її формування в незалежній Україні в умовах 

глобалізації: культурологічні аспекти  

Никорак Ярослав, заступник директора Івано-Франківського коледжу ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Формування національно-культурної ідентичності учнів гірських шкіл в умовах 

глобалізації 
Никорак Наталія, викладач Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 
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Полікультурний аспект формування особистості у дискурсі сучасності 

Оліяр Марія, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  

Національна ідентичність як культурологічний чинник виховання студентської 

молоді 

Ткачук Ореста, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

Мовний аспект формування національно-культурної ідентичності учнів гірських 

шкіл 

Червінська Інна, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

Національно-культурна ідентичність як соціокультурний феномен в умовах 

гірського середовища Карпатського регіону 

 

 

СЕКЦІЯ 2 . 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ) 

 

Журба Катерина, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України  

Концептуальні засади формування національно-культурної ідентичності 

зростаючої особистості в сучасних умовах 

Окушко Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем 

виховання НАПН України  

Апробація особистісно орієнтованих технологій національно-патріотичного  

виховання в громадських об’єднаннях учнівської молоді 

Пащенко Олена, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії  громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України  

Впровадження особистісно орієнтованих технологій  у практиці діяльності  

Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» 

Сокол Любов, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 

лабораторії  громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України 

Використання Інтернет-технологій у  національно-патріотичному вихованні 

підростаючого покоління 
Харченко Наталія, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії  громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України 

Впровадження особистісно орієнтованої технології  з розвитку критичного 

мислення у скаутських організаціях 

Шкільна Ірина, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії  громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України  

Проблеми та тенденції формування національно-культурної ідентичності старших 

підлітків 
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СЕКЦІЯ 3. 

 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧНІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РЕГІОНУ БУКОВИНСЬКИХ 

КАРПАТ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

 

Романюк Світлана, доктор педагогічних наук, доцент, професор  кафедри педагогіки 

та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Особливості формування національної ідентичності особистості школяра в 

полікультурному гірському середовищі 

Прокоп Інна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки 

та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Етнокультурний потенціал змісту початкової освіти в формуванні національної 

свідомості учнів 

Іванчук Марія, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти, завідувач лабораторії навчально-методичного відділу моніторингу та 

забезпечення якості освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Тенденції формування національно-культурної ідентичності в умовах гірського 

регіону 

Федірчик Тетяна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету 

педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича,  

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до етнокультурного 

виховання учнів в умовах гірського регіону 

Мафтин Лариса, кандидат філологічних наук,доцент кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Дискурс національної  ідентичності в сучасному українознавстві 

Предик Аліна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Система виховної роботи в гірській ЗОШ І ступеня як чинник формування 

етнокультурної ідентичності молодших школярів  

Шевчук Кристина кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю як 

запорука формування національної свідомості  

Богданюк Антоніна, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Вплив народних традицій на формування етнічної свідомості учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів гірського регіону  

Сікорська Руслана, вчитель початкових класів вищої категорії загальноосвітньої 

школи № 27 м.Чернівці, старший вчитель 

Національна ідентичність у системі громадянського виховання молодших 

школярів 
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Романюк Ольга, студентка кафедри англо-українського перекладу Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Іншомовна освіта як чинник формування етнокультурної самобутності молодого 

покоління 

Гавриш Надія, магістрантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

Особливості формування національної ідентичності в молодшому шкільному віці 

Дідух Вікторія, магістрантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

Краєзнавчий принцип навчання як чинник формування національної 

ідентичності особистості 

Олар Діана, магістрантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

Козацькі виховні традиції українців  як чинник збереження національної 

ідентичності  в умовах глобалізації 

Робулець Ольга, магістрантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

Принципи національно-культурної ідентичності у творчій спадщині Миколи 

Костомарова 

Попельницька Марина, магістрантка кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

Роль концентру українознавства «Україна – мова» у формуванні національно-

культурної ідентичності молодших школярів 

Вишнева Оксана магістрантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Впровадження ідей національного виховання Г.Ващенка в систему виховної 

роботи сучасної початкової школи 

Максимчук Анастасія магістрантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Патріотичне виховання як чинник формування національно-культурної 

ідентичності особистості молодшого школяра  

 

 

СЕКЦІЯ 4. 

 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(м. Івано-Франківськ) 

 

Бенза Софія, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

Взаємозв’язок соціалізації та виховання у формуванні ідентичності учня гірської 

школи 

Винник Іванна, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Основні принципи формування національно-культурної ідентичності зростаючої 

особистості за умов гірського середовища 

Гаврилюк Марія, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Базові моральні цінності національно-культурної ідентичності 
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Гець Лілія, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Національна ідентичність: особливості регіонального виміру 

Голубець Яна, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Духовні цінності сучасної молоді в умовах глобалізованого світу 

Завадецька Іванна, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Ціннісні засади формування особистості 

Клюс Лілія, магістрант кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Особливості формування національно-культурної ідентичності підлітків у сучасних 

умовах 
Козубаш Марія магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Культурна ідентичність особистості в умовах гірського середовища 

Левчук Мар’яна. магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової 

освіти Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Національна ідентичність як чинник формування почуття любові, поваги до своєї 

батьківщини, культури, традицій, мови в умовах гірського середовища  

Негрук Сніжана, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Український фольклор Карпатського регіону як чинник збереження національної 

ідентичності 

Павлючок Діана, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової 

освіти Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Позитивні та негативні чинники формування національної ідентичності за умов 

гірського середовища 

Романюк Ірина, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Складові компоненти національної ідентичності 
Танчин Марія, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Формування національної ідентичності жителів гірських регіонів Карпат 

Флис Юлія, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

Ідентичність: поняття, структура і форми 

СЕКЦІЯ 5 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(м. Івано-Франківськ) 

Вікторук Мар’яна, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Культурна складова формування національної ідентичності 



10 

Григорчак Ірина, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової 

освітиПедагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Підготовка вчителя до роботи в полікультурному середовищі 

Днесь Ярослава, магістрант кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

Проблема ідентичності в історії соціально-філософської думки 

Корпало Христина, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Ідентичність: поняття, структура і форми 

Кузик Вікторія, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової 

освітиПедагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Впив гірського середовища на формування національно-культурної особистості 

молодшого школяра 

Ласиця Діана, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Пісенна народна культура як засіб збереження національної ідентичності 
Менделюк Софія, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Соціокультурний компонент фахової підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів 

Олексюк Сніжана, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Мовні аспекти самоідентифікації особистості 

Пеленська Софія, магістрантка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Проблема самоідентифікації молоді гірських регіонів 

Романів Зоряна, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової 

освіти Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Соціокультурна ідентичність учнів гірських шкіл 

Тимків Наталія, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової 

освіти Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Народна культура та традиції як невід’ємна складова буття горян  

Трач Наталія, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової 

освітиПедагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Українська мова як базова основа національної ідентичності 

Цимбала Марта, магістрантка кафедри фахових методик і технологій початкової 

освіти Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Формування національно-культурної ідентичності у навчально-виховному 

процесі гірських шкіл 

 

Майстер-класи, тренінгові заняття магістрантів 

 

 



  

 

КРУГЛИЙ СТІЛ З ОБГОВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

«ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ НАЦІОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


