
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

1) Творчість Тараса Шевченка в контексті доби : Мат-ли ІХ Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф-ції, присвяченої 95-річчю з дня заснування ун-ту / ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – 

Старобільськ : Б.в., 2016. – 107 с. 

У збірнику подано матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції „Творчість Тараса Шевченка в контексті доби”. Учасники конференції працювали над 

проблемами „Традиції й новаторство у творчості Тараса Шевченка”, „Мовознавчі шевченкознавчі 

студії”, „Візійні світи Тараса Шевченка”. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/611 
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СТАТТІ 

1) Ляшенко К. І. Особливості формування інформаційних компетентностей молодших 

школярів / К. І. Ляшенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної 

педагогічної освіти : Наук.-метод. збірник матеріалів Днів науки. – (Стаханов ‒ Лисичанськ, 

квітень 2015 р.). – Лисичанськ, 2015. – С. 173‒177. 

У статті розглядається сучасна педагогічна наука визначає інформаційну компетентність у 

молодших школярів, не тільки під час вивчення навчальних предметів, але й через всю організацію 

шкільного життя, через її зв'язок з іншими значущими сторонами життя школярів. 

 

2) Ігнатуша А. Л. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання / А. Л. Ігнатуша, К. І. Ляшенко // Питання педагогіки, психології та методики початкового 

навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 

Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 108‒112. 

У статті розглядається питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання, яке місце займає навчальна робота, що регламентована навчальними 

планами і програмами, актуальність проблеми та які вимоги до екологічного виховання. 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/614 
 

3) Можливості застосування SMART-технологій у роботі з дітьми з особливими потребами / 

К. І. Ляшенко // Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього 

простору : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 09 

грудня 2015 р.). – Лисичанськ : ТОВ «КИТ-Л», 2015. – С. 71. 

Розглядається питання використання інтерактивної дошки SMART Board при роботі з 

учнями з особливими потребами (від фізичних до психічних недоліків). 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/615 
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