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1. ОСВІТА В ТЕОРІЇ ТА НА ПРАКТИЦІ  
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методики навчання фізики і астрономії Факультету математики, інформатики та фізики НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

 STEM-підхід у діяльності фізико-математичних гуртків закладів 
позашкільної освіти 

 
 

Войтків Галина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики 
і методики викладання Фізико-технічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний 
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факультету гуманітарних і природничих наук Пряшівського університету (Presovska univerzita 
v Presove, Slovakia) 

 Програма регіонального партнерства ERASMUS+ (KA171): досвід 
та можливості 

 
 

Мацюк Віктор Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 

 Таксономія педагогічних цілей сучасної фізичної освіти 
 

Наволокіна Алла Сергіївна – кандидат економічних наук, президент Міжнародного 
європейського університету 

 Імплементація прогресивного міжнародного досвіду розвитку 
університетської освіти у сучасні академічні умови 

 
 

Нестеренко Олександр Васильович - доктор технічних наук, завідувач кафедри 
інформаційних технологій Міжнародний європейський університет 

 Вдосконалення комп’ютерної освіти  в умовах динамічних змін 
технологій 

 
 

Омельчук Тетяна Петрівна - здобувач наукового ступеня, Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова 

 Методи формування предметної компетентності учнів старшої 
школи з астрономії 

 
Сиротюк Володимир Дмитрович - доктор педагогічних наук,  професор кафедри теорії 

та методики навчання фізики і астрономії  Факультету математики, інформатики та фізики 
Національного педагогічного університету 

 Методи інклюзивного навчання фізики та астрономії 
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Падалка Олег Семенович – доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН 
України, заслужений працівник освіти України 

Радченко Володимир Васильович – кандидат економічних наук, професор кафедри 
економіки та економічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова 

 Сучасні тенденції розвитку підприємницького університету 
 

 
 

Рибальченко Василь Федорович – професор кафедри дитячої хірургії Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач курсу 
дитячої хірургії ПВНЗ «Київський медичний університет», Заслужений лікар України 

Симонець Євгеній Миколайович - кандидат медичних наук, декан медичного 
факультету ПВНЗ «Київський медичний університет» 

 Вища медична освіта в теорії та на практиці – реалії сьогодення 
 
 

Стецик Сергій Павлович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
методики навчання фізики і астрономії Факультету математики, інформатики та фізики НПУ 
імені М. П. Драгоманова  

Урсул Катерина Володимирівна – здобувач вищої освіти, Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова 

 Факультативний курс як засіб підвищення інтересу учнів до 
вивчення фізики 

 
 

Торбенко Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, проректор з науково-
педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Міжнародного європейського університету 

 Сучасні підходи до розуміння феномену самопрезентаціі 
особистості 

 
 

Чумак Микола Євгенійович – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та 
методики навчання фізики і астрономії Факультету математики, інформатики та фізики НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

 Діяльнісний підхід у навчанні фізики та астрономії 
 
 

Яковліва Олена Павлівна – викладач КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж»  

 Застосування прийомів мнемотехніки у навчальному процесі 
 
 

Януш Олег Богданович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри туризму та 
соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету 

 Лінгвістика, переклад: виклики сьогодення 
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2. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ: ВИКЛИКИ СЬОГОДНЕННЯ 
 

 
 

 
 

Булдакова Олена Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри туризму та 
соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету 

 Медична деонтологія як ключовий компонент професійної 
підготовки лікарів 

 
 

Василишина Наталія Максимівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
іноземних мов та перекладу Національного авіаційного університету 

Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна - кандидат педагогічних наук, завідувач 
кафедри іноземних мов та перекладу Національного авіаційного університету 

 Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх магістрів 
сфери туризму в Україні відповідно до вимог європейського 
освітнього простору 

 
 

Войцехівська Наталія Костянтинівна - доктор філологічних наук, заступник директора з 
наукової роботи КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 Формування мовленнєвої компетентності студентів коледжу 
засобами гейміфікації 

 
 

Модератори 
обговорення: 
 
 
 
 
 

 
 
 

КОНДРАЦЬКА ГАЛИНА ДМИТРІВНА – доктор педагогічних 
наук, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та 
здоров’я Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка  
КУХ АРКАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – доктор педагогічних наук, 
професор кафедри фізики Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 
 

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна – кандидат педагогічних наук, 
професор кафедри туризму та соціально-гуманітарних дисциплін  

 Реалізація системного підходу до розгляду неперервної освіти як 
цілісної соціокультурної системи 

Біла Ірина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 Використання креативних практик у викладанні економічних 
дисциплін 
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Головко Микола Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 

Крижановський Сергій Юрійович – здобувач наукового ступеня, Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

 Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх учителів фізики засобами хмаро орієнтованих 
технологій 

 
 
Гребенюк Вячеслав Олексійович – викладач кафедри туризму та соціально-

гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету  
Журавель Анастасія Володимирівна – здобувач вищої освіти, Міжнародний 

європейський університет 
 Роль проективних методик в психодіагностиці особистості 

 
 

Загородня Тетяна Миколаївна – асистент кафедри електроенергетики Сумського 
державного університету, кандидат технічних наук 

 Забезпечення компетентності випускників вищого навчального 
закладу з урахуванням вимог роботодавцфів і викликів сьогодення 

 
 

Дудка Тетяна Юріївна - доктор педагогічних наук, завідувач кафедри туризму та 
соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету  

Завацька Софія Павлівна  - здобувач вищої освіти, Міжнародний європейський 
університет   

Онопрієнко Вікторія Вадимівна - здобувач вищої освіти, Міжнародний європейський 
університет   

 Формування в учнів інтересу до участі у туристичному заході 
 
 

Іскра Світлана Іванівна – викладач КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж»  

 Підготовка бакалаврів за спеціальністю 014 «Середня освіта 
(музичне мистецтво)» в контексті національно  патріотичного 
виховання 

 
 

Кондрацька Галина Дмитрівна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри фізичної 
терапії, ерготерапії та здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка 

 Професійна освіта: виклики та перспективи 
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Кух Аркадій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
Кух Оксана Михайлівна – асистент кафедри інформатики Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 
 Особливості підготовки магістрів в галузі STEM-освіти 

 
 

Кузьминський О. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж» 

 Інтерактивна панель та програмне забезпечення EDPRO як 
інноваційний тренд освіти   

 
 

Мацюк Віктор Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка  

Ткач Віталій Віталійович – здобувач вищої освіти, Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  

 Вдосконалення методики навчання фізики в основній школі на 
основі фізичного експерименту 

 
 

Мохун Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, завідувач кафедри фізики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 

 Сучасні тренди астрономічної підготовки майбутніх учителів 
фізики 

 
 

Підопригора Лариса Антонівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 
та економічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

 Організація дистанційного навчання студентів спеціальності 
«Економіка» НПУ імені М.П.Драгоманова в умовах війни 

 
 

Соломчак Христина Орестівна – доктор філософії, доцент кафедри туризму та 
соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету 

 Туристська діяльність як засіб формування важливих 
особистісних якостей та корисних звичок студентськоі молоді 

 
 

Сорочан М. П. – здобувач наукового ступеня, викладач дошкільних психолого-
педагогічних дисциплін КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 Методологічні підходи до формування готовності  майбутніх 
вихователів до професійної діяльності в умовах інклюзивного 
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навчання в закладах дошкільної освіти 
 

Степанюк Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної 
біології та методики навчання природничих дисциплін, Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

 Інтегрована підготовка вчителів предметів природничої 
освітньої галузі як вимога сьогодення 

 
 

Токар Любов Петрівна - здобувач наукового ступеня, викладач дошкільних психолого-
педагогічних дисциплін КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 Основні аспекти підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної 
освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному 
освітньому середовищі 

 
 

Чернов Олександр Валерійович – викладач кафедри туризму та соціально-гуманітарних 
дисциплін Міжнародного європейського університету 

 Мотиваційні особливості підготовки майбутніх менеджерів під 
час викладання юридичних дисциплін 

 
  

Чінчой Олександр Олександрович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка 

Волчанський Олег Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, доцент 
кафедра природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

 Формування уявлень учнів про сучасні професії у галузі 
агротехнології 
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3. ОСОБИСТІСНИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КРІЗЬ ПРИЗМУ 
НАЯВНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ 

 
Модератори 
обговорення: 
 
 
 
 
 

 

ОПАЧКО МАГДАЛИНА ВАСИЛІВНА – доктор педагогічних 
наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», доцент  
ТОРБЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА – кандидат педагогічних наук, 
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків Міжнародного європейського університету  
 

 
 

Вишневська Олена Павлівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри туризму 
та соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету 

Балтян Діана Сергіївна - здобувач вищої освіти, Міжнародний європейський університет 
 Соціально-психологічні чинники, що впливають на розвиток 

дисморфофобії у підлітковому та юнацькому віці 
 
 

Волинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри  
теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 

Романюк Тетяна Валеріївна – здобувач вищої освіти, Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова 

 Визначення рівня та характеру пізнавальних інтересів учнів до 
предмету «Фізика» 

 
 

Гребенюк Вячеслав Олексійович – викладач кафедри туризму та соціально-
гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету 

 Психодіагностика та психокорекція емоційних станів підлітків 

 
 

Дешко Наталія – здобувач наукового ступеня, Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет» 

 Студентоцентризм у особистісному та професійному розвитку 
студентів 

 
 

Дмитренко Жанна Сергіївна - здобувач наукового ступеня, Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова 

 Формування творчої особистості учня на уроках фізики 
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Ілюхіна Василина Вікторівна – старший викладач кафедри економіки та економічної 
освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 Конкурентоспроможність дистанційної освіти в сучасних умовах 

 
 

Йорж Аліна Миколаївна - здобувач освіти, Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

 Розвиток дослідницьких умінь учнів засобами розв’язування 
практико орієнтованих завдань інтегрованого природничого 
змісту 

 
 

Корсун Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики 
її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка  

Скорська Руслана Ростиславівна – здобувач вищої освіти, Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  

 Вивчення фундаментальних фізичних сталих у шкільному курсі фізики 

 
 

Крижановський Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, викладач-методист 
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 Система GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION у забезпеченні 
дистанційного навчання студентів коледжу 

 
 

Мацюк Віктор Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка  

Богданович Христина Андріївна – здобувач вищої освіти, Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

 Формування дослідницьких вмінь учнів основної школи в умовах 
практико-орієнтованого підходу до навчання 

 
 

Опачко Магдалина Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 
доцент 

 Проектування навчальних середовищ у дидактичному 
менеджменті 
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Панчук Олег Петрович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики Кам’янець-
Подільського національного  університету імені Івана Огієнка 

 Розвиток професійної компетентності майбутнього вчителя 
фізики в ході фізичного експерименту  

 
 

Поведа Тетяна Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики Кам’янець-
Подільського національного  університету імені Івана Огієнка 

Поведа Руслан Анатолійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики 
Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка 

 Конструювання якісних тестів як елемент фахової підготовки 
майбутнього вчителя фізики  

 
 

Радул Сергій Григорович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної та 
авіаційної мовної підготовки Льотної академії Національного авіаційного університету 

 Соціальне мікросередовище як ефективний елемент професійної 
самореалізації курсантів ЛНЗ 

 
 

Сандугей Валентина Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та 
економічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

 Формування підприємницьких компетенцій студентів закладів вищої 
освіти як фактор інноваційного розвитку економіки України 

 
 

Сорочан Марина Петрівна – викладач КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж»  

 Формування інклюзивної компетентності майбутніх вихователів 
для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах 
дошкільної освіти 

 
Степанюк Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної біології 

та методики навчання природничих дисциплін, Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 

Горобець Вікторія Михайлівна – здобувач вищої освіти, Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

 Міжпредметні зв’язки фізики і біології у середній школі 
 
 

Стецик Сергій Павлович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
методики навчання фізики і астрономії Факультету математики, інформатики та фізики НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

 Сутність педагогічної творчості учителя в сучасних умовах 
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Степанець Прасковія Гнатівна - вчителька –методист, вчитель фізики Триліської гімназії 
з початковою школою ім. Ю.С. Ковальова Фастівського району Київської області 

 Зацікавлення учнів до вивчення фізики через фронтальний 
експеримент і лабораторні роботи 

 
 

Ткаченко Анна Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Кулик Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

 ІКТ в лабораторному практикумі з «Методики навчання фізики  у 
старшій школі» для магістрів спеціальності 014.08 Середня 
освіта (фізика) 

 
 

Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 

 Індивідуальні завдання як засіб активізації пізнавальної діяльності 
учнів у процесі вивчення фізики 
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4. СУЧАСНА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 

 
Модератори 
обговорення: 

МАЦЮК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання 
Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка 
 
ЦОКОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ - кандидат 
педагогічних наук,  доцент кафедри теорії та методики 
навчання фізики і астрономії Факультету математики, 
інформатики та фізики НПУ імені М. П. Драгоманова  

 
 

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна - кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри туризму та соціально-гуманітарних дисциплін  

Кобзар Дмитро Валерійович - здобувач вищої освіти, Міжнародний європейський 
університет   

 Формування та адаптація туристичного продукту відповідно до 
потреб цільової аудиторії споживачів  

 
 

Бронішевська Оксана Василівна – здобувач наукового ступеня, НПУ імені                                           
М.П. Драгоманова 

 Науковий світогляд як міждисциплінарний феномен 

 
 

Вишневська Олена Павлівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри туризму та 
соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету  

Шпаченко Ілля Романович - здобувач вищої освіти, Міжнародний європейський 
університет  

 Соціально-психологічні особливості проявів девіантної поведінки 
студентської молоді в умовах війни 

 
 

Волинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри  
теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова  

Красицька Світлана Володимирівна – здобувач вищої освіти, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  

 Використання методу кейсів як шлях розвитку розумової 
діяльності учнів при розв’язуванні задач на закони постійного 
струму  
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Гребенюк Вячеслав Олексійович – викладач кафедри туризму та соціально-
гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету  

Сидорянська Анастасія Сергіївна – здобувач вищої освіти, Міжнародний європейський 
університет 

 Застосування психодіагностичних методик для вивчення 
свідомості 

 
 

Дудка Тетяна Юріївна - доктор педагогічних наук, завідувач кафедри туризму та соціально-
гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету 

Журавель Максим Андрійович - здобувач вищої освіти, Міжнародний європейський 
університет   

 Організація туристично-екскурсійного заходу для різновікових 
категорій  

 
 

Кадченко Валентина Миколаївна - доцент кафедри фізики та методики її навчання  
Криворізького державного педагогічного університету 

Шинкарьова Анна Олександрівна – здобувач вищої освіти, Криворізький державний 
педагогічний університет   

 Експериментальні дослідження з оптики у цифровій лабораторії 
VERNIER 

 
 

Мацюк Віктор Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка  

Корпош Маріанна Вікторівна – здобувач вищої освіти, Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  

 Формування моделі наукової картини світу під час вивчення фізики 

 
Кириленко Неля Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач-методист, КЗВО 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 
Медведєв Роман Петрович – здобувач вищої освіти, КЗВО «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж»  
 Хмарні сервіси організації освітнього процесу закладу вищої освіти 

 
 

Крижановський Сергій Юрійович – здобувач наукового ступеня, Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

 Дидактичні можливості хмаро орієнтованих технологій для 
розвитку предметної компетентності майбутніх вчителів 
фізики 
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Корсун Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики 

її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка  

Приймак Іванна Михайлівна – здобувач вищої освіти, Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  

 Інноваційні технології навчання як засіб реалізації освітньої 
діяльності на уроках фізики 

 
 

Кузьменков Сергій Георгійович - доктор педагогічних наук, завідувач кафедри фізики 
Херсонського державного університету 

 Код Всесвіту 

 
 

Мацюк Віктор Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка  

Матвіїв Богдан Мирославович – здобувач вищої освіти, Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  

 Формування предметної компетентності учнів 10 класу шляхом 
розв’язування фізичних задач 

 
 

Польська Ірина Іванівна - викладач кафедри економіки та економічної освіти 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

 Інноваційні виклики економічної освіти в Україні на сучасному етапі 
 
 

Рухадзе Олександр Володимирович – здобувач наукового ступеня, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  

 Основні функції дидактичних засобів з астрономії 
 
  

Слободянюк Людмила Володимирівна - методист вищої категорії, викладач-методист 
вищої категорії Київського фахового коледжу зв’язку 

 Інформаційні технології на уроках фізики 

 
 

Цоколенко Олександр Анатолійович - кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри теорії 
та методики навчання фізики і астрономії Факультету математики, інформатики та фізики НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

 Інтеграція змісту предметів природничого циклу – умова для 
самостійної пізнавальної діяльності учнів 
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