
Список 

наукових та навчально-методичних праць 

Поясик Оксани Іванівни 

 

№ 

з\п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 

   у 

стор. 

Спів- 

автори 

1 2 3 4 5 6 
І. Наукові праці 

1. Фольклор в системі музичного виховання 

навчальних закладів Галичини (20–30-х рр. 

ХХ ст.)  

 

 

друк 

Актуальні проблеми 

української етнопеда-

гогіки / За ред. чл.-

кор. АПН України, 

проф. Скульського 

Р.П. – Івано-

Франківськ, 2001. – 

С.186–190 

6 

 

 

 

 

2. Народні пісні Гуцульщини та їх зв’язок  з 

обрядовими традиціями Прикарпаття 

друк  

 

Теоретичні та практи-

чні питання культуро-

логії: Зб. наук. статей. 

Вип.V –  Мелітополь: 

В-во: «Мелітополь», 

2001. – С. 40–47 

8 

 

 

 

3. Роль музики у духовному становленні  осо-

бистості 

 

друк 

Морально-есте-тичне 

виховання школярів у 

системі громадянської 

освіти і виховання: 

Матеріали Все-

української науково-

практичної конферен-

ції. – Івано-

Франківськ, 2001. – С. 

172–173 

2 

 

 

4. Система музичної освіти вчителів Галичини 

у міжвоєнну добу 

друк Науково-методичний 

збірник. – Коломия, 

2002. – С. 13-17 

5  

5. Творча та педагогічна діяльність диригента 

Дмитра Котка в 20-х роках ХХ ст.  

 

друк 

Теоретичні та практи-

чні питання культуро-

логії. Зб. наук. статей. 

Вип. VII – Меліто-

поль: В-во: «Са-

па»,2002. – С. 80–85 

6 

 

 

 

6. Формування національних і загальнолюдсь-

ких цінностей засобами музики в навчальних 

закладах Галичини: історичний аспект 

друк Єдність національного 

і загальнолюдського у 

формуванні морально-

духовних цінностей. 

Збірник наукових 

праць. – Івано-

Франківськ, 2002. – С. 

124–128 

5  

7. Народні пісні Гуцульщини та їх зв’язок з 

обрядовими традиціями 

друк Криворівня – Івано-

Франківськ: Плай, 

2003. – С.78-82 

5  

8. Формування музичної освіти в Галичині: 

історичний аспект 

 

друк  

 

Християнська спад-

щина Галицько-

Волинської держави: 

5 

 

 

 

 

 



ціннісні орієнтири 

духовного поступу 

українського народу: 

Матеріали Міжнарод-

ної ювілейної науко-

вої конференції. – Іва-

но-Франківськ-Галич, 

2006. – С. 336–340. 

9. Внесок товариства “Просвіта” у розвиток 

музичного виховання молоді Галичини (20-

30-ті рр. 

 ХХ ст.) 

друк  

 

 

Обрії. Науково-

педагогічний журнал 

– Івано-Франківськ, 

2006. – С. 27–29 – фа-

хове видання 

3  

10. Вплив молодіжних організацій на розвиток 

музичного виховання дітей та молоді Гали-

чини (1920–1930-ті ) 

друк  

 

Наукові записки 

ТНПУ. Серія: Педаго-

гіка. –  2007. – С. 32–

38 – фахове видання 

7  

11. Педагогічна діяльність товариства «Рідна 

школа» у справі музичного виховання моло-

дого покоління Галичини (1920–1930 рр.) 

друк Вісник післядиплом-

ної освіти: зб. наук. 

праць. – Вип. 9. – К.: 

Геопринт, 2008. – 

С.64–70 – фахове ви-

дання 

7  

12. Форми та методи соціальної роботи з людь-

ми похилого віку 

друк Науковий вісник 

Чернівецького ун-ту: 

Зб.  наук. праць. – 

Вип. 392. –  Чернівці: 

Рута, 2008. – С. 127–

130 – фахове видан-

ня 

4  

13. 

 

 

Психолого-педагогічні умови організації 

навчально-виховної діяльності вчителя з об-

дарованими дітьми 

друк Джерела: науково-

методичний вісник 

ІФОІППО. – 2008. – 

№ 1–2 (53–54). – С.3–

9 – фахове видання 

7  

14. Надбання музично-педагогічного досвіду 

минулого в сучасному навчально-виховному 

процесі 

друк Проблема якості ви-

ховання і навчання у 

системі безперервної 

освіти (24–25 листо-

пада 2008 р.): Матері-

али ІІ Міжнародних 

педагогічних читань 

на пошану член- коре-

спондента АПН Укра-

їни, доктора пед. наук, 

5  



професора Прикар-

патського національ-

ного університету 

імені Василя Стефа-

ника Богдана Ступа-

рика. Вісник Прикар-

патського університе-

ту. Педагогіка. – Ви-

пуск ХХV. – Івано-

Франківськ, 2008. – С. 

353–357 – фахове 

видання 

15. Музична освіта та виховання учнів і молоді 

Галичини (20–30-ті рр. ХХ ст.) 

 

друк Монографія. –Івано-

Франківськ: ВДВ ЦІТ 

Прикарпатського на-

ціонального універси-

тету імені Василя 

Стефаника, 2008. – 

159 с. 

159  

16. Роль молодіжних організацій у розвитку му-

зичного виховання учнів і молоді Покуття: 

історичний аспект 

друк Психолого-педагогчні 

аспекти в етнокульту-

рній традиції: Збірник 

наукових праць. – 

Коломия: Видавець 

Кушнір Г.М., 2009. – 

С.68–72. 

5  

17. Ціннісне ставлення до світу як основа фор-

мування культури життєвого самовизначен-

ня у майбутніх вихователів 

друк Психолого-

педагогические аспек-

ты развития в детские 

годы: методичские 

подходы к построению 

воспитательно-

образовательного про-

цесса в дошкольном 

учреждении в соответ-

ствии с задачами базо-

вой программы «Я у 

світі». Сборник статей. 

– Симферополь, 

ДИАЙПИ. – 2010. – С. 

45–49. 

5 

3 

Максимович О.М. 

18. Розвиток пауерліфтингу на Україні друк  Актуальні проблеми 

фізичного виховання 

студентів в умовах 

кредитно-модульної 

системи навчання: 

Матеріали Всеукраїн-

ської науково-

практичної конферен-

ції. – Дніпропетровськ,  

2010. – С. 384–387 

4 

2 

 

Чепіль М.В. 

 

19. Роль сім’ї у підготовці особистості до жит-

тєдіяльності в умовах екстремальних ситуа-

цій  

друк Сім’я – територія без 

насильства: науково-

методичний збірник / 

за ред. З.Юрченко, 

Л.Бірчинської. – Івано-

Фран-ківськ: Видав. 

Третяк І.Я., 2010. – 

С. 70–73 

4  

20. Особливості виховання дітей із кризових 

сімей 

друк Вісник Прикарпатсько-

го університету. Серія: 

Педагогіка. 2011. Вип. 

ХХХVI. – С.171–173. – 

фахове видання 

4  



21. Розвивальне навчання як чинник формуван-

ня особистості молодшого школяра 

друк Релігія, релігійність, 

філософія та гуманіта-

ристика у сучасному 

інформаційному прос-

торі: національний та 

інтернаціональний 

аспекти: зб. Наукових 

праць / за заг. ред. 

Журби М. А. – Частина 

ІІ. – Луганськ: вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2011. 

– С. 231–233. 

3  

22. Співпраця з американськими науковцями в 

рамках проекту «Гірська школа» 

друк Гірська школа україн-

ських Карпат. Науко-

во-методичний жур-

нал. – № 6–7. – Івано-

Франківськ, Івано-

Франківськ, 2010–

2011. – С. 205–208. – 

фахове видання 

5 

2 

Завгородня Т.К.,  

Плугатор І.Б. 

 

23. Підготовка майбутніх вчителів початкових 

класів до виховної діяльності 

друк Актуальні проблеми 

початкової школи в 

сучасних умовах. Ма-

теріали науково-

практичного семінару з 

міжнародною участю / 

уклад. О.І. Поясик, 

М.П. Ковальчук. – 

Івано-Франківськ: 

НАІР, 2012. – С. 5–9. 

5  

24. Музичне мистецтво як основа формування 

творчих здібностей особистості 

друк Матеріали VІІІ звітної 

наукової конференції 

викладачів Коломий-

ського інституту / за 

ред. О. Поясик, М. 

Ковальчука. – Івано-

Франківськ: НАІР, 

2012. – С. 67–71 

5  

25. Професійна підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи в контексті компетентіс-

ного підходу 

друк Гуманітарний вісник. – 

Педагогіка. Психоло-

гія. Філософія. – Том І. 

– № 28. – Хмельниць-

кий, 2013. – С. 243–

248. – фахове видан-

ня. 

6 

3 

Максимович О.М. 

26. Постать вчителя, його професійна майстер-

ність у педагогічній спадщині 

В.О.Сухомлинського   

друк Актуальні проблеми 

вивчення майстерність 

педагогічної спадщини 

В.О.Сухомлинського: 

зб. наук. праць / За ред. 

Тарасенко Г.С., Поясик 

О.І. та ін. – Івано-

Франківськ: НАІР, 2013. 

– С. 197–202. 

6  

27. Музична освіта та виховання учнів і молоді 

Галичини (20–30-ті рр. ХХ ст.) 

 

друк Монографія. Видання 

друге, доповнене.–

Івано-Франківськ: 

НАІР, 2013. – 170 с. 

170  

28. Формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів 

друк Матеріали ІХ звітної 

наукової конференції 

викладачів Коломий-

ського інституту / за 

ред. О.Поясик, 

М.Ковальчука. – Івано-

6  



Франківськ: НАІР, 

2013. – С. 58– 63. 

29.  Традиції писанкарства у духовному вихо-

вання учнів гірських шкіл 

друк Гірська школа україн-

ських Карпат. Науко-

во-методичний жур-

нал. – № 10. – Івано-

Франківськ, 2013. – С. 

153–157. – фахове 

видання 

5  

30 Педагогічні умови реалізації громадянського 

виховання у навчально-виховному процесі 

початкової школи  

друк Тези IV українсько-

польських історико-

педагогічних читань 

«Розвиток української 

та польської освіти і 

педагогічної думки 

(ХІХ–ХХІ ст.)». Тема-

тичне засідання «Тео-

рія та практика опікун-

ської педагогіки в 

Україні та Польщі 

(ХІХ–ХХІ ст.)» / Гол. 

ред. проф. 

Т.К.Завгородня. – Іва-

но-Франківськ, 2013. – 

С.28–31 

4  

31. Традиції писанкарства у духовному вихо-

ванні учнів гірських шкіл 

друк Гірська школа Україн-

ських Карпат. – № 10. 

– Івано-Франківськ, 

2013. – С 159–162. – 

фахове видання. 

 

4  

32. Формування педагогічної компетентності 

вчителя початкових класів 

друк Матеріали Х звітної 

наукової конференції 

викладачів Коломий-

ського інституту / за 

ред. О.Поясик, 

М.Ковальчука. – Івано-

Франківськ: НАІР, 

2014. – С. 69–73. 

 

5  

33  Вплив особистісно орієнтованого навчан-

ня на формування творчої особистості школяра 

 Ма-

теріали ХІ звітної наук

ової конференції викла

дачів Коломийського і

нститу-

ту / за ред. О.Поясик, 

М.Ковальчук. – Івано-

Франківськ, НАІР, 

2015.– С. 63-67. 

  

34 Роль Митрополита Андрея Шептицького у 

розвитку хорового мистецтва духовних нав-

чальних закладів Галичини (1920-1930-х 

рр.)   

 Митрополит Андрей 

Шептицький – вели-

кий праведник 

України, фундатор 

національно-

культурного відрод-

ження в Україні: ма-

теріали Всеукраїнської 

конференції з 

  



міжнародною участю 

(м. Коломия, 20 травня 

2015 р.). – Івано-

Франківськ: НАІР, 

2015. – С.194-199.  

35 Poyasyk Oksana. Preserving the Tradition of 

Easter Eggs in the Edukation of Children of the 

Highlands 

 Journal of Vasyl Stef-

anyk Precarpation Na-

tional University. Vol.1, 

No 2, 3 (2014). – P. 

197–203. –  
індекс цитування DOI(

digital objectidentifier). 
 

  

36  Особистісно орієнтоване навчання як запо-

рука розвитку особистості школяра 

друк Science and Education a 

New Dimension. Peda-

gogy and Psychology, III 

(19), Issue: 38, 2015, pp. 

55-59 

5  

37 Психологічні особливості обдарованих дітей друк Актуальні питання 

практичної психології 

у координатах сучас-

них парадигм: Мате-

ріали регіонального 

науково-практичного 

семінару/ за ред. О. 

Поясик, О. Петрів, Г. 

Микитюк, І. Юрчен-

ко.– Івано-

Франківськ: НАІР, 

2016. – С. 62-66.   

 

5  

38 Актуальні проблеми підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до гуманізації 

педагогічного процесу 

друк Матеріали ХІІІ звітної 

наукової конференції 

викладачів кафедри 

педаоіки і психології 

Коломийського на-

вчально-наукового 

інституту / за ред. 

О.Поясик, О. Петрів – 

Івано-Франківськ: 

НАІР, 2017. – С. 19-25 

7  

39  Питання інклюзії та інтеграції в умовах су-

часної освітньої реформи.  

 

друк Актуальні проблеми 

педагогіки початкової 

школи в контексті 

освітньої реформи: 

зб.наукових праць 

учасників ІІ Міжна-

родної науково-

практичної конферен-

ції / за ред.. Поясик 

О.І., Петрів О.П., Ла-

ппо В.В. Івано-

Франківськ:Наір, 

2017. С.  168-173. 

6  



40 Вплив музики на розвиток особистості мо-

лодшого школяра.  

 

друк Науковий журнал 

«Молодий вчений». № 

5.2 (57.2) травень 

2018. С. 103-105. Фа-

ховий журнал. Index 

Copernicus 

  

41 Інтелектуальна обдарованість учнів почат-

кових класів як психолого-педагогічна про-

блема 

друк Матеріали ХV звітної 

наукової конференції 

викладачів Коломий-

ського навчально-

наукового інституту: 

зб. наукових праць / 

укл. Поясик О.І. Іва-

но-Франківськ: НАІР, 

2019. С. 35-40 

6  

ІІ. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності 

42 Система підготовки вчителів музики для 

навчальних закладів Галичини в 20–30-х 

роках ХХ століття 

 

друк  

 

 

 

Наукові записки. Серія: 

Педагогіка і психологія. 

– Вип.6. – Част.2. – 

Вінниця: РВВ ДП 

«Державна кар- топо-

графічна фабрика», 

2002. – С.21–23 – фа-

хове видання 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Роль народної пісні в системі музичного 

виховання учнів та молоді Галичини (20–

30-ті рр. ХХ століття)  

друк  

 

 

Наукові записки ТНПУ. 

Серія: Педагогіка. – 

Вип.9 Тернопіль, 2002. 

– С.87–89 – фахове 

видання 

3  

44 Пісенний фольклор як засіб розвитку му-

зичної освіти учнів молодшого шкільного 

віку  

друк  

 

Пріоритети сучасної 

української освіти і ви-

ховання в контексті 

завдань педагогічної 

науки: Матеріали педа-

гогічних читань на по-

шану члена-

кореспондента АПН 

України, доктора пед. 

наук, професора При-

карпатського націона-

льного університету 

ім. В. Стефаника Б. М. 

Ступарика. – Івано-

Франківськ, 2003. – С. 

89–91 
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45 Про викладання співу в початкових школах 

Галичини (20-ті роки ХХ століття) 

 

друк  

 

 

Обрії. Науково-

педагогічний журнал – 

Івано-Франківськ, 2003. 

– С.18–21 – фахове 

видання 

4  

46 Шляхи підвищення ефективності методич-

ної підготовки вчителів музики (20-30-ті 

рр. ХХ ст.) 

друк  

 

Науковий вісник 

Чернівецького ун-ту: 

Зб.  наук. праць. – Вип. 

186. Чернівці: Рута, 

2003. – С.143–148 – 

фахове видання 

6  

47 Педагогічна практика студентів IV-V кур-

сів 

 

друк Методичні рекоменда-

ції. – Коломия, 2006. – 

28 с. 

28 

14 

Микитюк Г.Ю. 



48 Музичне виховання з методикою викла-

дання 

 

 

друк Метод. рекомендації та 

матеріали. –  Коломия, 

2007. – 28 с. 

28  

49 Деятельность благотворительного фонда  

Каритас-Украины в пределах проекта «До-

машняя опека» (формы и методы работы) 

друк  

 

 

 

Клиническая геронто-

логия. – Москва, 2007. – 

С. 73–75 
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50 Впровадження інтерактивних технологій у 

навчально-виховний процес сучасної шко-

ли 

друк Збірник наукових 

праць. – Коломия, 2007. 

– С. 6–9 

4  

51 Форми та методи соціальної роботи з лю-

дьми похилого віку 

друк Підготовка соціальних 

педагогів та соціальних 

працівників в Україні в 

контексті Болонського 

процесу: Матеріали 

міжнародної науково-

практичної конферен-

ції. – Чернівці, 13–14 

грудня,  2007. – С.277–

280. 

4  

52 Народні пісні горян як засіб виховання друк  Гірська школа Україн-

ських Карпат. Науково-

методичний журнал. –  

Івано-Франківськ, 2007. 

– С. 196–199 

4  

53 Гуцульський фольклор як засіб духовного 

виховання особистості 

друк Україна, Галичина, Гу-

цульщина: історія, по-

літика, культура. Збір-

ник статей та повідом-

лень наукової конфере-

нції з міжнародною 

участю «Гуцульщина як 

історико-культурний 

феномен» (Коломия, 29 

жовтня). – Коломия: 

Вік, 2009. – С. 151–154 
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54 Методика виховної роботи друк Навчально-методичний 

посібник. – Івано-

Франківськ: Видавець 

Кушнір Г. М., 2009. – 

214 с. 

214 

107 

 

Лаппо В.В. 

55 Методичні рекомендації вчителям музики 

й співу на сторінках галицьких часописів 

(1920–1930-х рр.) 

друк Січневі педагогічні чи-

тання: педагогічна нау-

ка та освіта: проблеми й 

перспективи. – Сім-

фер5поль: КРП Видав-

ництво «Кримнавчпед-

держвидав», 2009. – С. 

186–190  

5  

56 Методика виховної роботи 

 

друк Навчальний посібник 

з грифом «Рекомендо-

вано Міністерством 

освіти і науки України 

як навчальний посіб-

ник для студентів ви-

щих навчальних за-

кладів»  (лист № 1/11-

6685 від 20.07.10р.) – 

238 
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Лаппо В.В. 

 



7Івано-Франківськ: 
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57 Форми і методи роботи вчителів співу 

(1920–1930 рр.): досвід, рекомендації 

друк Вісник Глухівського 

педагогічного універси-

тету ім. О. Довженка. 

Серія: Педагогічні нау-

ки. – Випуск XVII. – 

Глухів: ГНПУ ім. Дов-

женка, 2011. – С.183–

187. – фахове видання 
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58 Писанка як засіб духовного виховання друк Педагогічний дискурс: 

зб. наук. праць / гол. ред. 

І. М. Шоробура. – Хме-

льницький: ХГПА, 2012. 

– Вип. 13. – С. 206–209. 

– фахове видання. 
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Максимович О.М.,. 

59 Методичні рекомендації щодо вивчення 

курсу «Історія педагогіки» 

друк Івано-Франківськ: НАІР, 

2012. – 30 с. 

30  

60 Історія педагогіки: Навчальний посібник друк Івано-Франківськ: НАІР, 

2013. – 172 с. 
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61  Підготовка вчителів музики й співу для 

загальноосвітніх навчальних закладів Га-

личини: історичний аспект 

 Західна Україна: істори-

ко-культурний та етно-

лінгвістичний аспекти 

(друга половина ХІХ  – 

ХХІ ст.): Колективна 

монографія. – Івано-

Франківськ: Симфонія 

форте, 2015. – С. 178–

184. 

  

62 Методика проведення інтегрованих уроків 

у початковій школі 

друк Матеріали ХІІ звітної 

наукової конференції 

викладачів Коломийсь-

кого інституту / за ред. 

О.Поясик, 
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Франківськ, НАІР, 

2016.– С. 12-17. 
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рма організації навчання початкової 
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