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СКЛАД 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор педагогічних наук, професор, голова оргкомітету; 

Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана педагогічного 
факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, 
професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор 
педагогічних наук, професор; 

Галаманжук Леся Людвигівна, професор кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, доцент; 

Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Гордійчук Мар’яна Сидорівна, заступник декана педагогічного 
факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 

Газіна Ірина Олександрівна, доцент кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Каньоса Наталія Григорівна, доцент кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти, кандидат психологічних наук, доцент; 

Ватаманюк Галина Петрівна, старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук; 

Демчик Катерина Іванівна, старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук; 

Пукас Іванна Леонідівна, старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук. 

 

МОДЕРАТОРИ 

1 секція – Галаманжук Леся Людвигівна, професор кафедри теорії 
та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, доцент; 

2 секція – Каньоса Наталія Григорівна, доцент кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти, кандидат психологічних наук, доцент 

3 секція – Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

4 секція – Газіна Ірина Олександрівна, доцент кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Презентації та майстер-класи – Ватаманюк Галина Петрівна, 
старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат 
педагогічних наук; Пукас Іванна Леонідівна, старший викладач кафедри 
теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук. 
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РОЗПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Реєстрація учасників – 10.00 
 Пленарне засідання – 10.30 
 Секційні засідання (виголошення доповідей) – 11.00 
 Майстер-класи – 12.00 
 Обговорення результатів роботи – 13.00 

 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Лабунець В. М., декан педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор 
педагогічних наук, професор, голова оргкомітету 

Здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної 
освіти на педагогічному факультеті Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

 
2. Газіна І. О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Можливості використання посібника Нумікон у навчанні дітей 
дошкільного віку 

 
3. Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та інформатизації 

навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор 

Сучасні технології дошкільної освіти в умовах реалізації концепції «Нова 
українська школа» 

 

4. Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Підготовка майбутніх вихователів до створення предметного еколого-
розвивального середовища в закладах дошкільної освіти 

 

5. Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Емпауермент як невід’ємна компонента освітньої діяльності закладу 
дошкільної освіти в інтересах освіти сталого розвитку людства 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 
Інноваційні технології в умовах сучасного закладу дошкільної освіти 

 

1. Бабюк С. М., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Роль сім'ї у фізкультурній освіті дітей дошкільного віку 
 

2. Басалига О. В., завідувач Кам’янець-Подільського ЗДО № 5 
«Олімпійський» 

Медіадидактичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної 
освіти як один із засобів формування креативного мислення дошкільників 

 

3. Бачинська А. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Формування у дітей старшого дошкільного віку основ здорового способу 
життя засобами ігрових технологій 

 

4. Бачинська О. В., вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО № 16 
«Айболить» 

Забезпечення розвитку особистості через впровадження у педагогічний 
процес інноваційних технологій 

 

5. Блажевич О. І., старший викладач кафедри української мови та 
літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Засвоєння граматичних конструкцій дітьми старшого дошкільного віку 
шляхом використання інноваційних технологій 

 

6. Борис Д. М., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Сучасні підходи до соціалізації дітей старшого дошкільного віку 
 

7. Бурсова С. С., старший викладач кафедри дошкільної освіти 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Застосування інноваційних технологій під час ознайомлення дітей із 
явищами суспільного життя 
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8. Бута Л. І., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Інноваційні технології та методики формування логічного мислення у 
дітей дошкільного віку 

 

9. Бучок А. О., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Демчик К. І., старший викладач кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Теоретико-методологічні засади організації образотворчої діяльності 
дітей у сучасному закладі дошкільної освіти 

 
10. Васільєва С. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Театралізована діяльність як засіб формування зв’язного мовлення у 
дітей старшого дошкільного віку 

 
11. Вашак В. О., доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Реалізація принципу природодоцільності в освітньому просторі сучасних 
закладів дошкільної освіти 

 
12. Вершегрук Л. С., завідувач Кам’янець-Подільського ЗДО № 23 «Лелека» 
Збереження здоров’я дітей дошкільного віку нетрадиційними засобами 

та методами фізичної культури 
 
13. Владиш Т. С., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Технології ознайомлення старших дошкільників з органами чуття людини 
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14. Гаврищук Н. Д., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Методичний конструкт системи комунікативно-мовленнєвого 
розвитку дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти 

 

15. Галаманжук Л. Л., професор кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, доктор педагогічних наук, доцент; Єдинак Г. А., професор 
кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, доктор наук з фізичного 
виховання і спорту, професор 

Особливості розвитку фізичної працездатності та якостей у 
дошкільників із різною спрямованістю рухової асиметрії рук 

 
16. Галунька Л. М., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Форми взаємин між дітьми дошкільного віку 
 
17. Голінберг О. Ф., завідувач Кам’янець-Подільського ЗДО № 12 

«Веселка» 
Розвиток життєвої компетентності дошкільника як умови зростання 

гармонійної, соціально-активної особистості 
 
18. Горбатюк О. В., доцент кафедри педагогіки та управління 

навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Формування інноваційного простору дошкільної освіти 
 
19. Гордійчук М. С., заступник декана педагогічного факультету з 

виховної та профорієнтаційної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, доцент кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Ефективні методи та прийоми виховання дружніх стосунків дітей 
шостого року життя 
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20. Горянчук А. О., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Галаманжук Л. Л., професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Шляхи забезпечення оздоровчої спрямованості занять фізичними 
вправами дітей дошкільного віку 

 

21. Гудима Н. В., завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат філологічних наук, доцент 

Педагогіка партнерства у сучасному закладі дошкільної освіти: реалії 
та перспективи 

 

22. Гудименко С. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Психолого-педагогічні умови реалізації освітньої технології «Геокешинг –
квест» в умовах сучасного закладу дошкільної освіти 

 

23. Гудзь К. О., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Технології формування екологічних знань і понять у дітей старшого 
дошкільного віку 

 

24. Гуменна В. О., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Мовленнєво-ігрова компетенція та її формування в старшому 
дошкільному віці  

 

25. Демчик К. І., старший викладач кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Сучасні технології проведення віртуальних екскурсій музеями світу для 
дітей старшого дошкільного віку 
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26. Гуменюк В.П., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Газіна І. О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Гра як засіб розвитку спілкування з однолітками дітей старшого 
дошкільного віку 

 

27. Гундяк Х. І., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Формування соціально-комунікативних умінь у дітей старшого 
дошкільного віку в закладах дошкільної освіти засобами театрального лепбуку 

 

28. Доротюк Ю. О., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Галаманжук Л. Л., професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Корекція психофізичного стану старших дошкільників засобами фізичної 
активності 

 

29. Дорофей С. В., старший викладач кафедри психології освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат психологічних наук 

Психологічні технології розвитку емоційного інтелекту в дошкільників 
 

30. Дутко О. М., старший викладач кафедри педагогіки та управління 
навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Проектна діяльність як засіб розвитку старших дошкільників 
 

31. Іщук Т. В., викладач-методист кафедри психології Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 

Використання ігрових технологій у роботі з дітьми дошкільного віку 
 

32. Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат психологічних наук, доцент 

Можливості STEAM-освіти в розвитку передумов інженерного мислення 
у дітей дошкільного віку 
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33. Калинюк Є. М., начальник відділу дошкільної та інклюзивної освіти 
Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 

Розвиток партнерських відносин педагогів та батьків як фактор 
підвищення якості освітніх потреб дітей, що потребують корекції 
психофізичного розвитку 

 

34. Карапузова І. В., доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Використання ІКТ у процесі ознайомлення дітей з космосом 
 

35. Квасецька Я. А., асистент кафедри педагогіки та психології 
дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, кандидат педагогічних наук 

Проектна діяльності як метод формування екологічної культури 
старших дошкільників 

 

36. Кисельова О. С., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Столяренко О. Б., доцент кафедри психології освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат психологічних наук, доцент 

Психологічні особливості міжособистісних взаємин дошкільників у 
різновіковій групі 

 

37. Клевака Л. П., старший викладач кафедри дошкільної освіти 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка, кандидат педагогічних наук 

Психологічний аналіз умов становлення партнерської взаємодії у процесі 
спільної діяльності вихователя та дитини 

 

38. Ковальчук Н. М., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Складові фізичної грамотності дітей старшого дошкільного віку 
 

39. Кузьменко І. В., вихователь ІІ категорії Довжоцького ЗДО «Веселка» 
Інноваційні методи в ознайомленні дітей із художніми жанрами 
 

40. Кульчицька І. А., завідувач Кам’янець-Подільського ЗДО № 18 «Зірочка» 
Формування основ економічної грамотності як невід’ємна складова 

соціалізації сучасної дитини 
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41. Комар А. Р., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Галаманжук Л. Л., професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Сучасні підходи до забезпечення оздоровчого змісту занять фізичними 
вправами дітей дошкільного віку 

 

42. Кравченко І. Ю., студентка 4 курсу спеціальності «Дошкільна 
освіта» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка. Наук. керівн.: Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії 
та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Особливості створення і функціонування предметно-розвивального 
середовища у приватних дошкільних закладах США 

 

43. Литвин О. П., викладач КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж» 

Ділова гра як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх 
фахівців дошкільної освіти 

 

44. Мазуренок Н. І., викладач-методист кафедри іноземних мов 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Інноваційні підходи до навчання іноземної мови дітей старшого 
дошкільного віку 

 

45. Матієшин Н. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Галаманжук Л. Л., професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Педагогічні аспекти корекції психофізичного стану дітей у дошкільний 
період 

 

46. Мацьопа С. Р., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Демчик К. І., старший викладач кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Технології організації образотворчої діяльності дошкільників у працях 
визначних теоретиків ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 
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47. Мей А. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Використання технології квесту під час ознайомлення старших 
дошкільників з рідним краєм 

 

48. Мєлєкєсцева Н. В., старший викладач кафедри теорії та методик 
початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат філологічних наук 

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами сучасної 
української дитячої літератури 

 
49. Миринюк Н. І., старший викладач кафедри української мови та 

літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Збагачення словникового запасу дітей дошкільного віку засобами 

казкотерапії 
 

50. Миськова Н. М., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук 

Розвиток навичок критичного мислення у дітей шостого року життя 
засобами соціально-педагогічного проектування 

 

51. Михайловська І. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Галаманжук Л. Л., професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Характеристика передумов виникнення рухової асиметрії рук у дітей 
дошкільного віку 

 

52. Наумчук Г. С., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Галаманжук Л. Л., професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Управління процесом стимульованого розвитку рухової функції 
дошкільників під час занять фізичними вправами 
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53. Олійник М. І., доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної 
освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
доктор педагогічних наук 

Інноваційні технології в системі дошкільної освіти Республіки Польща 
 

54. Олійник Н. А., викладач кафедри музично-інструментальних 
дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Інноваційні підходи до проведення музичних занять у закладах 
дошкільної освіти 

 

55. Олійник Р. В., аспірант кафедри педагогіки та психології дошкільної 
освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Проблеми становлення та перспективи розвитку інклюзивної освіти в 
Україні 

 

56. Ончул Н. І., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Формування різних типів моральної поведінки у дітей старшого 
дошкільного віку в процесі сюжетно-рольових ігор 

 

57. Осадчук Л. О., методист дошкільної освіти Управління освіти і 
науки Кам’янець-Подільської міської ради 

Програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку – 
курс на особистісний розвиток дитини 

 

58. Павлушкіна О. В., старший викладач кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії 

Використання елементів технології Марії Монтессорі у ранньому 
розвитку дітей 

 

59. Панченко Т. Л., завідувач кафедри педагогіки і психології 
дошкільної та початкової освіти КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж», кандидат психологічних наук 

Психологічні особливості гри сучасних дошкільників 
 

60. Перепелюк І. Р., асистент кафедри педагогіки та психології 
дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, кандидат педагогічних наук 

Використання методів проектів у процесі формування екологічної 
культури дошкільників 
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61. Пукас І. Л., старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Використання інноваційних педагогічних технологій у системі роботи з 
дошкільниками 

 

62. Столяренко О. Б., доцент кафедри психології освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат 
психологічних наук, доцент 

Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових 
групах закладу дошкільної освіти 

 

63. Фроленкова Н. О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, 
психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії, кандидат педагогічних наук 

Розвиток творчої особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти 
засобами інтерактивних методів навчання 

 

64. Фурман О. В., викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Інноваційні технології у роботі вчителя-логопеда з дітьми 
передшкільного віку 

 

65. Черновська О. Р., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Організація неперервного процесу валеологічної освіти дітей 
дошкільного віку 

 

66. Чорненька Н. О., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Формування сенсорної культури у дітей старшого дошкільного віку 
засобами дидактичної гри 

 

67. Шаравецька М. О., вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО № 19 
«Калинка»  

Технології співпраці закладу дошкільної освіти з батьками 
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68. Шевеленко Т. А., головний спеціаліст дошкільної та інклюзивної 
освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 

Формування життєвокомпетентної особистості шляхом 
упровадження сучасних програм розвитку дитини дошкільного віку 

 

69. Шестобанська А. С., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Організація самостійної діяльності дітей дошкільного віку 
 

 

Секція 2 
Розвиток творчої дитини дошкільного віку 

 

1. Василів М. І., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Мовленнєвий компонент сприйняття дошкільниками картин живопису 
 

2. Дорош Г. О., доцент кафедри української мови та літератури 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат філологічних наук 

Інсценування поетичних творів як засіб розвитку творчих здібностей 
дітей дошкільного віку 

 

3. Ковальчук О. В., старший викладач кафедри теорії та методик 
початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Казка як засіб виховання гуманності у дітей дошкільного віку 
 

4. Косяк О. В., викладач КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж» 

Розвиток мовлення дошкільнят у процесі ознайомлення з природою 
 

5. Кросондович М. О., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Інноваційні технології формування творчої особистості дошкільника в 
освітньому просторі закладу дошкільної освіти 
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6. Магдюк Т. Є., вчитель вищої категорії, методист Кам’янець-
Подільського НВК № 14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи 
І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії 

Технології розвитку пам’яті та винахідницьких якостей у дітей 5-7 років 
 

7. Московчук Л. М., старший викладач кафедри теорії та методик 
початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Артистизм як базова якість особистості сучасного дошкільника 
 

8. Онофрійчук Л. О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Психологічні чинники розвитку творчо обдарованої особистості в період 
дошкільного дитинства 

 

9. Поліщук М. Г., вихователь ІІ категорії Довжоцького ЗДО «Веселка» 
Музейна педагогіка в освітньому просторі сучасного закладу дошкільної 

освіти 
 

10. Розгон В. В., викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук 

Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку засобами 
комп’ютерних технологій 

 

11. Сайко О. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Газіна І. О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Цікавий математичний матеріал як засіб розвитку довільної уваги у 
старших дошкільників 

 

12. Савченко М. С., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Гендерні особливості розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку 
 

13. Сас О. О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Розвиток спостережливості у дітей дошкільного віку як передумова 
формування творчої особистості 
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14. Туральчук Н. О., вихователь-методист Кам’янець-Подільського 
ЗДО № 12 «Веселка» 

Сучасні технології формування життєвої компетентності сучасного 
дошкільника засобами ігрової діяльності 

 

15. Фурманюк С. П., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Газіна І. О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Пізнавальна активність дітей дошкільного віку її роль у становленні 
особистості 

 

16. Федорчук В. В., доцент кафедри педагогіки та управління 
навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

ТРВЗ та їх використання в умовах сучасного закладу дошкільної освіти 
 

17. Хомишин С. Б., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Каньоса Н. Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Життєва компетентність дітей дошкільного віку як основа розвитку 
особистості 

 

18. Хоптинська А. Е., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Газіна І. О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Роль гри у формуванні креативності дітей старшого дошкільного віку 
 

19. Шпильова А. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Газіна І. О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Роль казки у формуванні та розвитку пізнавальної активності дітей 
дошкільного віку 
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20. Шутко С. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Роль дитячої книжки у формуванні звичок і моделей поведінки 
дошкільників у контексті ідей сталого розвитку 

 

70. Янчук Т. М., вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО № 20 
«Дзвіночок» 

Організація та функціонування Центру гри на відкритому просторі за 
Міжнародною програмою для дітей та батьків «Крок за кроком» 

 
 

Секція 3 
Наступність в умовах підготовки дітей старшого дошкільного віку 

до навчання у Новій українській школі 
 

1. Беженар В. І., магістрант спеціальності «Початкова освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, 
професор 

Формування інформатичних компетентностей дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку в умовах Нової української школи 

 

2. Бик Д. Р., магістрант спеціальності «Початкова освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, 
професор 

Вивчення природних явищ на уроках природознавства в початковій 
школі засобами народознавчого матеріалу 

 

3. Вільхова О. Г., асистент кафедри дошкільної освіти Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат 
педагогічних наук 

Хореографічна підготовка дошкільників до навчання в Новій українській 
школі 
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4. Боднарюк О. Д., магістрант спеціальності «Початкова освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, 
професор 

Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики 
в процесі вивчення конкретного змісту дій додавання та віднімання 

 

5. Буджак Л. В., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бабюк Т. Й., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Формування інтелектуальної готовності дітей дошкільного віку до 
шкільного навчання 

 

6. Вітвіцька Н.М., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Педагогічні детермінанти готовності дошкільника до навчання в школі 
 

7. Гвоздій І. О., вчитель вищої категорії, методист Кам’янець-
Подільського НВК № 14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи 
І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії 

Формування у молодших школярів навичок роботи з інформацією 
 

8. Гуменюк О. М., магістрант спеціальності «Початкова освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівн.: 
Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та інформатизації 
навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор 

Електронні освітні ресурси в реалізації нових державних стандартів 
початкової школи 

 

9. Довгань О. С., асистент кафедри теорії та методик початкової освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Використання технології «Створення ситуації успіху» в процесі 
вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 
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10. Даниленко М. В., магістрант спеціальності «Початкова освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, 
професор 

Використання методу ейдетики в розвитку образної пам’яті дітей 
 

11. Мельничук В. С., вчитель вищої категорії, методист Кам’янець-
Подільського НВК № 14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи 
І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії 

Формування лексичної компетентності молодших школярів засобами 
інноваційних технологій 

 

12. Микитейчук Х. І., асистент кафедри педагогіки та психології 
дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича 

Педагогічна діагностика готовності дитини до шкільного навчання в 
Польщі 

 

13. Оліневич Д. О., магістрант спеціальності «Початкова освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, 
професор 

Розвиток пошукової активності молодших школярів засобами 
комп’ютера 

 

14. Раца О. Д., магістрант спеціальності «Початкова освіта» Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, 
професор 

Шляхи застосування дидактичних засобів навчання математики у 
розвитку пізнавальної активності дітей 
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15. Олинець Т. В., старший викладач кафедри теорії та методик 
початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Гейміфікація як засіб підвищення ефективності навчання на заняттях 
англійської мови в закладах дошкільної освіти та в початковій школі 

 

16. Торак М. П., магістрант спеціальності «Початкова освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, 
професор 

Впровадження здоров’язбережувальної технології на уроках 
природознавства у початковій школі в умовах реалізації Нової української 
школи 

 

17. Явдошко Є. О., магістрант спеціальності «Початкова освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Бахмат Н. В., заступник декана з наукової роботи та 
інформатизації навчального процесу педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, 
професор 

Місце і роль проектувальної діяльності в інформатизації Нової 
української школи 
 

 

Секція 4 
Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти 

 

1. Гончар Н. П., викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук 

Підготовка майбутніх вихователів до використання інтерактивних 
технологій в умовах освітнього процесу закладу дошкільної освіти 

 

2. Гришко О. І., доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Методика організації математичних ігор на умовах партнерської 
взаємодії у закладі дошкільної освіти майбутніми вихователями 
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3. Журат Ю. В., доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної 
освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
кандидат педагогічних наук 

Психологічна готовність фахівців дошкільної освіти до роботи з 
обдарованими дітьми 

 

4. Зданевич Л. В., завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Формування готовності до професійної мобільності майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти 

 

5. Зімакова Л. В., доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Роль педагогічної етики у партнерській взаємодії вихователя з 
батьками дітей дошкільного віку 
 

6. Калашник Х. А., магістрант спеціальності «Дошкільна освіта» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Наук. керівн.: Столяренко О. Б., доцент кафедри психології освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат психологічних наук, доцент 

Креативність як чинник професійної успішності вихователя закладу 
дошкільної освіти 

 

7. Ковалевська Н. В., доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Проблема соціального захисту педагогів закладів дошкільної освіти у 
сучасних соціокультурних умовах 

 
8. Колтунович Т. А., доцент кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, кандидат психологічних наук 

Профілактика професійного вигорання вихователів закладів дошкільної 
освіти 

 

9. Корчинська Н. Ю., викладач КЗВО КОР «Білоцерківський 
гуманітарно-педагогічний коледж» 

Комунікативна культура мовлення як професійна якість майбутнього 
фахівця дошкільної освіти 
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10. Кузнєцова К. С., асистент кафедри педагогіки та психології 
дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, кандидат педагогічних наук; Комісарик М. І., доцент кафедри 
педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук 

Хмарні технології у професійній діяльності вихователів закладів 
дошкільної освіти 

 

11. Лебідь І. Ю., доцент кафедри педагогіки та управління навчальним 
закладом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутнього 
керівника закладу дошкільної освіти 

 

12. Маленька Н. І., директор Кам’янець-Подільського ЗДО №19 
«Калинка» 

Формування управлінських умінь директора закладу дошкільної освіти в 
умовах інформатизації освіти 

 
13. Манжелій Н. М., доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Формування позитивної взаємодії з батьками у майбутніх вихователів 
 

14. Машкіна Л. А., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Підготовка майбутніх бакалаврів до використання новітніх 
педагогічних технологій у дошкільній освіті 

 
15. Пасічніченко А. В., доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат 
психологічних наук, доцент 

Підготовка майбутніх вихователів до розвитку творчого потенціалу 
дітей дошкільного віку 

 
16. Пісоцька Л. С., декан факультету дошкільної освіти Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент 
Підготовка майбутніх менеджерів дошкільної освіти до педагогічного 

спілкування як умови результативного управління 
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17. Ружицький В. А., доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної 
та початкової освіти КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж», кандидат психологічних наук, кандидат 
педагогічних наук 

Підготовка майбутнього фахівця до розвитку художньо-творчих 
здібностей дошкільників 

 

18. Семигайло І. В., викладач КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж» 

Сучасні аспекти підготовки майбутніх фахівців до формування 
елементарної математичної компетентності дошкільнят 

 

19. Сергеєва З. П., старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, 
психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії 

Формування творчої особистості майбутнього вихователя засобами 
психотренінгу комунікативності 

 

20. Свирида С. П., вихователь-методист Кам’янець-Подільського 
ЗДО № 8 «Колосок» 

Педагогіка «емпауерменту» у методичній роботі з педагогами 
 

21. Стаднік Н. В., доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та 
початкової освіти КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 
коледж», кандидат психологічних наук, кандидат педагогічних наук. 

Педагогічні умови партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти з 
батьками 

 

22. Тимченко О. В., завідувач навчально-методичного кабінету КЗВО 
КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 

Формування професійної мобільності майбутнього фахівця дошкільної 
освіти 
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 

1. Газіна І. О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Можливості використання посібника Нумікон у навчанні дітей 
дошкільного віку 

 
2. Ватаманюк Г. П., старший викладач кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук 

Особливості сучасної дошкільної освіти за кордоном 
 
 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 
 

1. Березовська С. В., керівник зразкового лялькового театру 
«Рукавичка» Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької 
творчості 

Театральна лялька у житті дитини 

 
2. Гуменюк Ю. П., вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО № 18 

«Зірочка» 
Коректурна таблиця як інформаційно-ігрове поле творчості 

дошкільника 
 
 
 


