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1. Розвиток писемного мовлення учнів початкових класів в умовах 

віртуального середовища 

2. Формування самостійної діяльності учнів у групі продовженого дня 

3. Наступність у вихованні здорового способу життя дошкільників та 

молодших школярів 

4. Розвиток мовленнєвої компетенції молодших школярів в процесі роботи над 

художнім твором  

5. Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі початкової школи 

6. Розвиток логічного мислення молодших школярів, як невід’ємна складова 

сучасної математичної освіти 

7. Нормативно-правові й організаційні основи діяльності сучасних дитячих 

громадських об’єднань 

8. Прийоми роботи зі словником на уроках української мови в початковій 

школі 

9. Розвиток навички читання молодших школярів засобами ігрових технологій 

10. Методика формування уявлень про масу тіл в початковому курсі 

математики 

11. Особливості психічного та духовного здоров’я молодших школярів у 

навчально-виховному процесі 

12. Використання фольклору як засобу підвищення ефективності уроків 

природознавства 

13. Методика опрацювання фонетичних понять у початковій школі 

14. Медіаосвітні технології навчання як засоби формування громадянських 

історичних компетентностей молодших школярів 

15. Особливості організації позакласної роботи з математики у початковій 

школі 

16. Значення декоративно-прикладного мистецтва у формуванні естетичних 

почуттів учнів молодшого шкільного віку 

17. Формування громадянської позиції молодшого школяра на основі траєкторії 

індивідуального розвитку  

18. Організація гурткової роботи молодших школярів з образотворчого 

мистецтва 

19. Методичні аспекти  навчання змістової лінії  «Моя культурна спадщина» 

20. Особливості соціалізації молодшого школяра у класному колективі 

21. Розвиток абстрактного мислення молодших школярів у процесі вивчення 

геометричного матеріалу 

22. Організаційно-педагогічні умови формування здорового способу життя 

учнів початкових класів 

23. Колективна творча діяльність молодших школярів  на уроках трудового 

навчання 



24. Ігрові ситуації як засіб підвищення ефективності навчання математики в 

умовах Нової української школи 

25. Успішна адаптація молодших школярів до навчання як основа психічного 

здоров'я 

26. Сучасний зміст початкової освіти у формуванні громадянської та історичної 

компетентності 

27. Формування навичок логічного мислення молодших школярів на уроках 

природознавства 

28. Виховання здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку в 

пришкільному оздоровчому таборі 

29. Розвиток фонематичного слуху першокласників у період навчання грамоти 

30. Методика ознайомлення молодших школярів з поняттями «Повідомлення 

та дані»  

31. Розвиток мовлення молодших школярів у навчальному діалозі    

32. Формування творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в таборі з 

денним перебуванням  

33. Взаємодія пришкільного оздоровчого табору та сім’ї у вихованні дітей 

молодшого шкільного віку 

34. Особливості вивчення художніх технік вишивки та писанкарства  на уроках 

трудового навчання у початковій школі 

35. Методичні основи використання аналітичних вправ на уроках української 

мови у початковій школі 

36. Особливості роботи молодших школярів з графічними редакторами на 

уроках інформатики в початковій школі 

37. Формування пунктуаційних навичок молодших школярів у роботі над 

текстом 

38. Літературні ранки як основна форма організації роботи з дитячою книгою в 

початковій школі 

39. Розвиток психолого-педагогічної культури батьків молодших школярів 

40. Розвиток читацьких якостей молодших школярів засобами логіко-емоційної 

виразності на уроках роботи з дитячою книгою 

41. Особливості організації дистанційного навчання у сучасній початковій 

школі 

42. Використання елементів розвивального навчання під час вивчення величин 

у початковій школі 

43. Формування вимірювальних умінь у процесі вивчення площі геометричних 

фігур на уроках математики в початковій школі 

44. Розвиток у молодших школярів ціннісного ставлення до природи на уроках 

природознавства 

45. Інтеграція образотворчого та музичного видів мистецтва 

 
 

 

 

 


