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СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ  

НАТАЛІЇ ВАЛЕРІЇВНИ БАХМАТ 

 

І. Окремі видання 

 

Монографії 
1. Педагогическое моделирование в структуре профессиональной готовности будущего 

учителя начальных классов : коллективная монография / Ж. С. Аникина, И. А. Бардус, 

Н. В. Бахмат [и др.] // Педагогические условия развития личности: теория и практика / 

[науч. ред. К. И. Хаджиалиев]. – Москва : Перо, 2012. – С. 64–77. 

2. Готовність вчителя початкових класів до педагогічного моделювання: теорія і практика : 

монографія / Н. В. Бахмат. – Харків : Іванченко І. С., 2013. – 206 с. 

3. Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: інноваційні підходи в умовах хмаро 

орієнтованого середовища : монографія / Н. В. Бахмат. – Київ : Міленіум, 2016. – 360 с. 

4. Сучасні тенденції підготовки вчителів початкової школи у країнах ЄС : колективна 

монографія / Н. Бахмат // Globalne aspekty Ekonomii Swiatowej i Stosunkуw 

Miкdzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej : monografia Miкdzynarodowa 

Konferencja Naukowo-Praktycznej, Czкstochowa, Akademia Polonijna, 2016. – S. 579–586. 

Навчально-методичні посібники 
5. Педагогічні технології в сучасному освітньому просторі : навч.-метод. посіб. / 

Подільський державний аграрно-технічний університет ; уклад. Н. В. Бахмат. – Кам’янець-

Подільський : Каліграф, 2013. – 54 с. 

6. Прикладна педагогіка і психологія : метод. реком. до виконання практичних занять та 

самостійної роботи / Н. В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2013. – 35 с. 

7. Прикладна педагогіка і психологія: опорний конспект лекцій : навч.-метод. посіб. / 
Н. В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2013. – 209 с. 

8. Прикладна психологія і педагогіка : метод. реком. до виконання контрольної роботи / 

Н. В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2013. – 29 с. 

9. Психологія і педагогіка : збірник тестових завдань / Подільський державний аграрно-

технічний університет ; уклад. Н. В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2013. – 

35 с. 

10. Виховання дисциплінованості дітей у закладах інтернатного типу : навч.-метод. посіб. / 

Н. В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. – 72 с. 

11. Моделювання портфоліо педагога : навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н. В. Бахмат. – 2-ге вид., переробл. і 

допов. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. – 72 с. 

12. Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка ; упоряд. Н. В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : 

Зволейко Д. Г., 2014. – 80 с. 

13. Програма та методичні рекомендації до педагогічної (асистентської) практики : навч.-

метод. посіб. / авт.-уклад.: Л. Б. Попова, Т. В. Дуткевич, Н. В. Бахмат ; Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : 

Буйницький О. А., 2014. – 64 с. 
14. Школознавство : метод. реком. до виконання контрольної роботи / Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н. В. Бахмат. – 

Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. – 64 с. 

15. Школознавство : навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н. В. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : 

Зволейко Д. Г., 2014. – 136 с. 
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16. Організація виробничої практики в закладах інтернатного типу : навч.-метод. посіб. / 

Н. В. Бахмат ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 

Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2015. – 92 с. 

17. Організація навчально-виховної практики студентів у початковій школі : навч.-метод. 

посіб. / Н. В. Бахмат, З. К. Торчинська ; Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2015. – 84 с. 
18. Методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного 

освітнього середовища : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бахмат ; Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк сервіс, 

2016. – 88 с. 

19. Бахмат Н. В. Постінтернатна адаптація вихованців інтернатних закладів : інтерактивна 

програма формування життєвої компетентності : навчально-практичний посібник / [авт.-

уклад. Н.В. Бахмат]. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. – 144 с. 

20. Бахмат Н.В. Технологія підготовки та написання курсових робіт з фахових методик і 

технологій початкової освіти : навчально-методичний посібник / [авт.-уклад. 

Н.В. Бахмат]. – Київ : Міленіум, 2018. – 100 с.  

II. Інтернет-ресурс 
21. Інформаційні технології у педагогічній науці [Cайт Бахмат Наталії] / Н. В. Бахмат. – 

Кам’янець-Подільський, 2013. – Режим доступу : http://www.bahmat.at.ua/. – Назва з 

екрану. 

22. Електронний навчальний кабінет / Н. В. Бахмат. – Режим доступу : http://cab-

bakhmat.ac-cent.com/index.php/ua/. – Назва з екрану. 

 

III. Статті у наукових фахових виданнях України 
23. Формування комплексних умінь засобами дидактико-методичного моделювання / 
Н. В. Бахмат // Наукові записки. – Київ : НПУ, 2003. – № 52. – С. 12–17. 

24. Модельний простір майбутнього вчителя початкових класів / Н. В. Бахмат // 

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – Вип. 9. 

– С. 646–654. 

25. Якість сформованості конструктивно-проективних умінь у студентів спеціальності 

„Початкове навчання” / Н. В. Бахмат // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла 

Коцюбинського : зб. наук. пр. – Вінниця : Планер, 2009. – Вип. 27. – С. 21–26. 

26. Методичні особливості формування готовності майбутніх вчителів початкової школи 

до педагогічного моделювання / Н. В. Бахмат // Проблеми сучасної педагогічної освіти : 

зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 29, ч. 1. – С. 269–274.  

27. Психолого-педагогічні засади здійснення педагогічного моделювання учителем 

початкової школи / Н. В. Бахмат // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. – 

Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 28, ч. 2. – С. 219–226. 

28. Педагогічне моделювання як складова фахової готовності вчителя початкових класів / 

Н. В. Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. – Кам’янець-

Подільський, 2011. – Вип. 7. – С. 14–20. 

29. Моделювання як предмет психолого-педагогічних досліджень / Н. В. Бахмат // Вісн. 

Черкаськ. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2011. – Вип. 196. – С. 12–17. 
30. Педагогічне моделювання як умова формування конкуренто-спроможності 

майбутнього вчителя початкової школи / Н. В. Бахмат // Проблеми сучасної педагогічної 

освіти : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 280–289. 

31. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій / Н. В. Бахмат // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології : 

теоретичний та науково-методичний часопис : у 3 т. – Київ : Інститут вищої освіти АПН 

України, 2012. – Т. 3, вип. 3 (46). – С. 358–367. 

http://www.bahmat.at.ua/
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32. Акмеологічні основи підготовки майбутнього викладача вищої школи / Н. В. Бахмат, 

Л. Б. Матвєйцова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 

2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 279–284. 

33. Застосування хмарних технологій у процесі вивчення циклу професійно-орієнтованої 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки майбутніх вчителів початкової школи / 

Н. В. Бахмат // Інформаційні технології в освіті. – Херсон : ХДУ, 2013. – № 15. – С. 103–
111. 

34. Підготовка конкурентоспроможного педагога / Н. В. Бахмат // Вісник Черкаського 

університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : Черкаський національний університет, 

2013. – Вип. 274. – С. 17–20. 

35. Тенденції підготовки фахівців вищої кваліфікації та її відображення в інтернет-

просторі / Н. В. Бахмат // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 

Черкаси : Черкаський національний університет, 2013. – Вип. 256. – С. 7–13. 

36. Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі вищої школи / 

Н. В. Бахмат // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014. – 

№ 5 (112). – С. 45–49. 

37. Конкурентоспроможність вчителя початкової школи в умовах інформатизації освіти / 

Н. В. Бахмат // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [редкол.: Н. С. Побірченко 

(гол. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9, ч. 1. – С. 257–263. 

38. Неперервність педагогічної підготовки як умова конкурентоздатності вчителя 

початкових класів / Н. В. Бахмат // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. 

наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / 

[редкол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – 
С. 13–17. 

39. Поняття інтелектуальної власності у наукових дослідженнях / Н. В. Бахмат, 

Л. Б. Матвєйцова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. – Ялта : РВВ  КГУ, 

2014. – Вип. 42, ч. 3. – С. 5–15. 

40. Проблема проектування об’єктів інтелектуальної власності в педагогічній науці / 

Н. В. Бахмат, Л. Б. Матвєйцова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. – 

Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44, ч. 3. – С. 16–23. 

41. Вдосконалення педагогічної підготовки педагога в умовах інформатизації освіти / 

Н. В. Бахмат // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2015. – 

№ 1 (120). – С. 67–73. 

42. Особливості проектування хмаро орієнтованого середовища педагогічної підготовки 

вчителів початкової школи / Н. В. Бахмат // Оновлення змісту, форм та методів навчання і 

виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Рівне ; Київ : Міленіум, 2015. – Вип. 12 (55), ч. 2. – С. 442–

451. 

43. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи у США / 

Н. В. Бахмат // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісяч. наук.-метод. журн. / 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : 

Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2015. – № 9 (40). – С. 15–20. 

44. Педагогічна підготовка вчителів початкових класів у наукових дослідженнях / 

Н. В. Бахмат // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісяч. наук.-метод. журн. / 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : 

Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2015. – № 3 (34). – С. 18–24. 
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45. Педагогічна підготовка вчителів початкової школи в Японії: концептуальні підходи / 

Н. В. Бахмат, Л. А. Карташова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні 

науки. – Черкаси : Черкаський національний університет, 2015. – Вип. 39 (372). – С. 24–37. 

46. Проблеми модернізації педагогічної підготовки вчителів / Н. В. Бахмат // Педагогіка і 

психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 

НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Нац. ун-т 
«Львів. Політехніка». – Львів, 2015. – № 3. – С. 37–47. 

47. Розвиток професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи в Україні / 

Н. В. Бахмат // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2015. – 

№ 8 (127). – С. 112–116. 

48. Вітчизняний і зарубіжний досвід підвищення кваліфікації педагогічних працівників / 

Н. В. Бахмат // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти 

НАПН України, Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів, 2016. – № 2. – С. 189–202. 

49. Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів початкової школи: 

навчально-методичне забезпечення / Н. В. Бахмат // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, 

перспективи : зб. наук. праць / В. М. Мадзігон (гол. ред) та ін. – Київ : Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 2016. – Вип. 1 (16). – С. 83–87. 

 

IV. Статті у вітчизняних і міжнародних наукових фахових виданнях та виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз 
50. Практична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах інноваційного 

освітнього середовища / Н. В. Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. 

праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут 
педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 

Вип. 18 (1-2015). – С. 23–30. 

51. Formation of primary school teachers’ competitiveness in the higher pedagogical education / 

N. V. Вahmat // Gulustan black sea scientific journal of academic research multidisciplinary 

journal. – Georgia, Tbilisi, 2015. – Р. 50–53. 

52. Model of cloud oriented learning environment of pedagogical subjects in pedagogical 

institutions of higher education / N. V. Bahmat // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – 

№ 6 (134). – С. 40–45. 

53. Organization of teacher’s professional activity in conditions of innovative educational 

environment / N. V. Bahmat, L. A. Kartashova // Informational Technologies in Education. – 

2016. – № 27. – P. 31–40. 

54. Подготовка конкурентоспособного педагога в условиях информационно-

технологической среды высшей школы [Электронный ресурс] / Н. В. Бахмат // Парадигма : 
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