
Міністерство освіти і науки України 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 
Інститут проблем виховання НАПН України 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди» 

 

 
 

ПРОГРАМА 
 

ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 

 

«Від творчого педагога до творчої дитини: 
гармонія партнерської взаємодії» 

 

23-24 жовтня 2019 року 

 
 
 
 
 
 
 
 

м. Кам’янець-Подільський 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої 
дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною», 23 – 24 жовтня 2019 року 

 – 2 – 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова організаційного комітету 
 

КОНЕТ 
Іван Михайлович 

проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор фізико-математичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, дійсний 
член Академії наук вищої школи України 
 

Співголови організаційного комітету 

ЛАБУНЕЦЬ 
Віктор Миколайович  

декан педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, доктор педагогічних наук, професор 
 

БАБЮК 
Тетяна Йосипівна 

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

МЕЛЬНИК 
Сергій Васильович 
 

начальник Управління освіти і науки Кам’янець-
Подільської міської ради 

Члени організаційного комітету 

БАХМАТ 
Наталія Валеріївна 

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

ГАЛАМАНЖУК  
Леся Людвигівна 
 

професор кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних 
наук, доцент 
 

КАНЬОСА 
Наталія Григорівна 

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

КАЛИНЮК 
Євгенія Миколаївна  
 

начальник відділу дошкільної та інклюзивної освіти 
Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської 
міської ради 
 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої 
дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною», 23 – 24 жовтня 2019 року 

 – 3 – 

 
ДЕМЧИК 
Катерина Іванівна 

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

ПУКАС  
Іванна Леонідівна 

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

  
Відповідальний секретар 

ПУКАС  
Іванна Леонідівна 

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

 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої 
дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною», 23 – 24 жовтня 2019 року 

 – 4 – 

 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 
24 жовтня 2019 року 

 
СЕКЦІЯ 1 

Проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку 
 
 

Керівники секції: Галаманжук Леся Людвигівна, 
доктор педагогічних наук, доцент 
 

Модератор: Демчик Катерина Іванівна, 
кандидат педагогічних наук 

 
1. Алешко Валентина Федорівна, старший викладач кафедри 

дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 

Формування творчих здібностей дошкільників в умовах ЗДО 
 
2. Андросова Наталя Миколаївна, викладач кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Впровадження ідей вільного виховання у систему дошкільної 
освіти 

 
3. Баранюк Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 

Особливості екологічного виховання дітей дошкільного вік 
 

4. Бачинська Анастасія Володимирівна, магістрант Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Каньоса Н. Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Індивідуальне спрямування еколого-естетичного розвитку 
особистості дитини раннього віку 

 
5. Бачинська Ольга Валеріївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО № 16 «Айболить»  
Використання нетрадиційних технік малювання для 

стимулювання творчості дітей дошкільного віку 
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університету імені Бориса Грінченка 

Творчий розвиток дитини як вектор сучасної педагогічної науки 
 
7. Боднарюк Олена Дмитрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток логічного мислення дітей в умовах реформування освіти 
 

8. Борис Діна Миколаївна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Каньоса Н. Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 
та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Спілкування дитини з однолітками як засіб соціалізації 
особистості 

 
9. Бута Людмила Іванівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Використання ігрових технологій у процесі економічної соціалізації 
дітей дошкільного віку  

 
10. Бучок Альона Олександрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Використання вправ з розвитку в дітей раннього віку технічних 
навичок малювання у сучасному закладі дошкільної освіти 

 
11. Васильєва Світлана Андріївна, кандидат педагогічних наук, 

науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти Інституту проблем 
виховання НАПН України 

Особливості проявів рухових відчуттів та сприймань у дітей 
третього року життя 
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12. Васільєва Сніжана Василівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

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

 
13. Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Психолого-педагогічні чинники формування творчо спрямованої 
особистості старшого дошкільника в роботі творчого об’єднання 
дітей за інтересами у позашкіллі 

 
14. Галунька Лілія Миколаївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Формування взаємин між дітьми дошкільного віку 
 

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

Розвиток творчих здібностей дітей 6-7 років засобами 
комп’ютерних ігор 

 
16. Гесня Анастасія Сергіївна, магістрант Рівненського державного 

гуманітарного університету. Науковий керівник – Потапчук Т. В., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики 
дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

Стан сформованості інтересу до музикування на народних 
інструментах у молодших школярів 

 
17. Голінберг Олеся Францівна, завідувач Кам’янець-Подільського 

ЗДО № 12 «Веселка» 
Формування життєвої компетентності дошкільника як умови 

зростання гармонійної та творчої особистості 
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18. Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Формування дружніх стосунків у дітей дошкільного віку засобами 
творчої гри 

 
19. Григорків Мар’яна Іванівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Твори візуального мистецтва як засоби розвитку 
образотворчості дітей у закладах дошкільної освіти 

 
20. Гуменна Вікторія Олександрівна, магістрант Кам’янець-

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

Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку 
 
21. Гундяк Христина Іванівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Особливості розвитку емпатійності у старшому дошкільному віці  
 
22. Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Гурткова робота з художньо-естетичного напряму в сучасному 
закладі дошкільної освіти: альтернативні підходи 

 
23. Диба Романа Володимирівна, магістрант Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – 
Білан О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та 
дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку 
засобом творчого розповідання 
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24. Журавська Вікторія Михайлівна, магістрант Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. Науковий керівник – Сиротич Н. Б., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 

Особливості розвитку дошкільників у процесі музично-
театралізованої діяльності 

 
25. Кравець Надія Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Шляхи та методи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у 
дітей дошкільного віку 

 
26. Колодій Діана Олександрівна, магістрант Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – 
Білан О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та 
дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

Використання нетрадиційних технік на заняттях з аплікації 
 
27. Кросондович Марина Олегівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Особливості застосування арт-технології в роботі з дітьми 
дошкільного віку 

 
28. Кузьменко Інна Василівна, вихователь ІІ категорії Довжоцького 

ЗДО «Веселка»  
Використання нетрадиційних форм художньої творчості у роботі 

з дошкільниками другої молодшої групи 
 
29. Лебідь Інна Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Педагогічні ідеї професійного розвитку особистості в педагогічній 
системі А.С. Макаренка   
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30. Лужна Олена Іванівна, магістрант Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Науковий керівник – Айзенбарт М. М., 
кандидат педагогічних наук, доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

Формування мовленнєвої компетенції у старших дошкільників 
засобами усної народної творчості 

 

31. Луньова Марія Мирославівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Ленів З. П., кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

Особливості розвитку мовленнєвої творчості дітей старшого 
дошкільного віку в ігровій діяльності 

 
32. Марценюк Оксана Василівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО № 22 «Чебурашка» 
Розвиток творчості дітей засобами художньої праці 

 

33. Матвеєва Лариса Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО № 20 «Дзвіночок» 

Розвиток творчої особистості дитини дошкільного віку 
 

34. Мацьопа Софія Романівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Демчик К. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії 
та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Книжкові ілюстрації як засіб розвитку творчої уяви та фантазії 
старших дошкільників 

 

35. Мей Аріадна Володимирівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бабюк Т. Й., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії 
та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Виховання національно-патріотичних цінностей у дітей 
дошкільного віку 

 

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

Вплив сім’ї на розвиток творчих здібностей дитини 
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37. Наумчук Галина Сергіївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, 
Галаманжук Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Особливості управління фізичною активністю дітей у закладі 
дошкільної освіти 

 
38. Онофрійчук Лілія Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Умови формування творчої особистості у період дошкільного 
дитинства 

 
39. Ончул Надія Іванівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Значення українських національних ігор у житті дітей 
дошкільного віку 

 
40. Павленко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 
методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Розвиток інтересу до навчання у старших дошкільників засобами 
казки 

 
41. Павлушкіна Олена Василівна, старший викладач кафедри 

дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 

Розвиток творчості дошкільників в процесі використання 
народних ігор 

 
42. Петрунчак Інна Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО № 2 «Гномик» 
Ігри граємо – пальчики розвиваємо 

 
43. Підгурська Анжела Ігорівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Розвиток творчих умінь дітей старшого дошкільного віку в ході 
музичних занять 

 
44. Поліщук Марина Григорівна, вихователь ІІ категорії Довжоцького 

ЗДО «Веселка»  
Використання експериментально-дослідницької діяльності у 

роботі зі старшими дошкільникам 
 
45. Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної 
освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 

Наукові підходи до формування соціальної активності 
дошкільників 

 
46. Прядко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Розвиток творчої активності дітей старшого дошкільного віку 
засобами музичного мистецтва 

 
47. Рагозіна Вікторія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України 

Розвиток дитини раннього віку — пріоритетний напрям 
міжнародної освітньої політики (ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ) 

 
48. Радул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 

Організація громадського дошкільного виховання за Ш. Фур’є 
 
49. Савченко Марина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Врахування гендерних особливостей у розвитку творчих 
здібностей дошкільника 
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50. Сіліванова Ольга Миколаївна, магістрант Рівненського державного 

гуманітарного університету. Науковий керівник – Потапчук Т. В., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики 
дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

Діагностика музично-творчого розвитку дошкільників в умовах 
навчально-вихованого комплексу 

 
51. Совік Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Особливості проведення музично-дидактичних ігор на музичних 
заняттях у ЗДО 

 
52. Тимків Ольга Миколаївна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Труш Н. В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту,  доцент кафедри 
професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Образотворче мистецтво як засіб розвитку просторової уяви 
дітей дошкільного віку 

 
53. Туральчук Наталія Олександрівна, вихователь-методист 

Кам’янець-Подільського ЗДО № 12 «Веселка» 
Творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами української 

казки 
 
54. Тягур Катерина Степанівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Дидактична гра як засіб розвитку пізнавальної активності у дітей 
дошкільного віку 

 
55. Хомишин Софія Борисівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Засоби формування узагальнених уявлень про соціально 
схвалювальні форми самовираження  



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої 
дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною», 23 – 24 жовтня 2019 року 

 – 13 – 

 
56. Цуканова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 

Школи раннього розвитку як актуальна проблема дошкільної 
освіти 

 
57. Чорненька Наталія Олександрівна, магістрант Кам’янець-

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

Образотворче мистецтво як засіб реалізації художньо-творчого 
потенціалу дітей дошкільного віку 

 
58. Шаравецька Марина Олександрівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО № 19 «Калинка»  
Використання дидактичних ігор у розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку 
 
59. Шарапова Тетяна Анатоліївна, старший викладач кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Активізація творчої діяльності дошкільників у процесі музичного 
виховання 
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СЕКЦІЯ 2 

Інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку 
 

Керівник секції: 
 

Алєксєєнко Тетяна Федорівна, 
доктор педагогічних наук 

Модератор: Газіна Ірина Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 
 

1. Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, завідувач 
лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН 
України 

Принцип партнерства у соціально-педагогічній парадигмі 
виховання особистості 

 
2. Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Здійснення екологічного виховання дітей дошкільного віку у 
співпраці закладу дошкільної освіти та сім’ї 

 
3. Бажак Катерина Михайлівна, магістрант Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. Науковий керівник – Житомирська Т. М., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 

Сучасні інновації в професійній діяльності керівника закладу 
дошкільної освіти 

 
4. Басалига Оксана Володимирівна, завідувач Кам’янець-Подільським 

ЗДО № 5 «Олімпійський» 
Заклад дошкільної освіти – територія щасливого дитинства 

 
5. Бик Діна Русланівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Формування природознавчої компетентності здобувачів освіти 
засобами народознавчого матеріалу 
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6. Боднар Дмитро Миколайович, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка  

Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті 
 

7. Бушняк Тетяна Сергіївна, магістрант Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. Науковий керівник – Житомирська Т. М., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 

Особливості впровадження інноваційних технологій в процес 
управління закладом освіти для дітей дошкільного віку 

 

8. Валіцька Тетяна Броніславівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО № 30 «Сонечко» 

Впровадження LEGO-технологій в освітній процес дошкільного 
закладу 

 

9. Василів Марина Іванівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Цілеспрямовані виставки та екскурсії як  засіб збагачення 
словника дитини 

 

10. Величко Наталія Валеріївна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бабюк С. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Здійснення фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку 
засобами інтеграції рухів і музики 

 

11. Венгрен Ольга Вікторівна, вихователь спецгрупи Кам’янець-
Подільського ЗДО № 3 «Теремок» 

Педагогіка партнерства в організації роботи з батьками  
дітей з ООП 

 

12. Вершегрук Людмила Семенівна, завідувач Кам’янець-Подільським 
ЗДО № 23 «Лелека» 

Впровадження інноваційних технологій та передового 
педагогічного досвіду в практику роботи дошкільних закладів 
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13. Вітвіцька Наталія Миколаївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Роль педагога в Монтессорі-педагогіці 
 
14. Гаврищук Надія Дмитрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Педагогічні умови формування мовленнєвої готовності дітей 
старшого дошкільного віку до навчання у школі 

 
15. Газіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Мультисенсорний підхід у навчанні математичних понять дітей 
дошкільного віку засобами методики Нумікон 

 
16. Гарасим Ірина Іванівна, студент Кам’янець-Подільського 

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

Сфери прояву активності педагога та розвиток дитини у 
філософії дошкільної освіти Німеччини 

 
17. Головчак Любов Володимирівна, студент Кам’янець-Подільського 

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

Система екологічного виховання у дошкільних закладах Південної 
Кореї: пріоритетні напрями та шляхи їх реалізації 

 
18. Гонківська Ірина Тадеушівна, вихователь-методист Кам’янець-

Подільського ЗДО № 21 «Золота рибка» 
Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу 
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19. Гончар Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Особливості використання лепбуків як засобу розвитку творчих 
здібностей дошкільників 

 
20. Гончарук Тетяна Вікторівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-

Подільського ЗДО № 3 «Теремок» 
Від простого до складного: використання мнемотехнік в навчанні 

дітей з особливими освітніми потребами 
 
21. Гринько Валентина Іванівна, старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії 

Використання нетрадиційних технік малювання у розвитку 
творчих здібностей старших дошкільників 

 
22. Гудзь Катерина Олександрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Формування екологічної компетентності дітей старшого 
дошкільного віку у процесі діяльності на екологічній стежині 

 
23. Гудима Тетяна Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО № 9 «Барвистий віночок» 
Технологія «лепбук» як засіб розвитку творчої особистості 

дошкільника 
 
24. Гудименко Світлана Василівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Пріоритетні напрямки виховної роботи з дошкільниками у системі 
освіти для сталого розвитку 

 
25. Гуменюк Тетяна Василівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №15 «Джерельце» 
Технологія синквейн як інноваційний засіб розвитку мовлення у 

дошкільнят 
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26. Даткун Діана Михайлівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Скомаровська І. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Процес формування у дітей ціннісного ставлення до природи 
засобами дидактичної гри 

 

27. Загородня Оксана Анатоліївна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО № 9 «Барвистий віночок» 

Hand-made у дитячому садку, або як навчити творити своїми 
руками 

 

28. Зімакова Лілія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Інноваційні технології комунікативно-мовленнєвого розвитку 
дошкільників 

 

29. Ілханова Ольга Степанівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Федорчук В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Основні функції здоров’язбережувальних технологій в умовах 
закладу дошкільної освіти 

 

30. Калинюк Євгенія Миколаївна, начальник відділу дошкільної та 
інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської 
ради, 

Шевеленко Таїсія Антонівна, головний спеціаліст з дошкільної та 
інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської 
ради, 

Лесик Людмила Володимирівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-
Подільського ЗДО № 8 «Колосок» 

Комунікативна компетенція дітей з порушеннями зору провідна 
діяльність у формуванні соціальної адаптації 

 

31. Каратник Галина Вікторівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Дутко О. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 
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Основні напрямки роботи з формування природознавчої 

компетентності дошкільників в умовах еколого-розвивального 
середовища закладу дошкільної освіти 

 

32. Касіян Лариса Леонідівна, вихователь спецгрупи Кам’янець-
Подільського ЗДО № 3 «Теремок» 

Розвиток сенсомоторики та координації рухів дітей з ООП  у процесі 
занять ручною працею 

 

33. Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Сучасні інноваційні підходи до забезпечення освіти дітей 
дошкільного віку 

 

34. Коваль Світлана Олексіївна, вихователь-методист Кам’янець-
Подільського ЗДО № 5 «Олімпійський» 

Сучасні підходи до моделювання здоров’язберігаючого та ігрового 
середовища в ЗДО 

 

35. Ковальчук Наталія Михайлівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бабюк Т. Й., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Методика формування фізичної грамотності дітей старшого 
дошкільного віку 

 

36. Король Анна Віталіївна, магістрант Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Науковий керівник – Козак Л. В., доктор педагогічних наук, 
доцент, професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

Особливості організації проектної діяльності дітей дошкільного 
віку 

 

37. Крик Ірина Василівна, вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО № 16 
«Айболить» 

Спілкування дитини з однолітками як засіб соціалізації особистості 
 

38. Кульчицька Ірина Анатоліївна, завідувач Кам’янець-Подільським 
ЗДО № 18 «Зірочка» 

Формування соціально-фінансових компетенцій дітей дошкільного 
віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій 
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39. Лохвицька Любов Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, заступник декана 
з наукової роботи соціоісторичного факультету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» 

Розвиток морального інтелекту дошкільника: обґрунтування 
технології 

 
40. Луцька Валерія Валеріївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Технологія морально-естетичного виховання старших 
дошкільників засобами українського фольклору 

 
41. Макарчук Світлана Василівна, студент Кам’янець-Подільського 

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

Головні концептуальні підходи до виховання дітей в Ізраїлі 
 
42. Мельник Тетяна Іванівна, вихователь-методист Кам’янець-

Подільського ЗДО № 23 «Лелека» 
Використання новітніх педагогічних технологій в освітньому 

процесі 
 
43. Мельниченко Оксана Вікторівна, магістрант Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. Науковий керівник – Шевчук А. С., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 

Критичне мислення дошкільників, особливості розвитку 
 
44. Мєсяцева Яна Олександрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Організація економічного виховання дітей старшого дошкільного 
віку у взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї 
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45. Миськова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Розвиток інтелектуальних здібностей дітей передшкільного віку 
засобами педагогічної технології «Логічні блоки Дьєнеша» 

 
46. Молчан Юлія Кирилівна, магістрант Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. Науковий керівник – Шевчук А. С., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, дошкільної, 
початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету 

Особливості застосування методики Марії Монтессорі в 
дошкільній освіті України 

 
47. Новікова-Кравцова Раїса Василівна, завідувач Кам’янець-

Подільським ЗДО № 3 «Теремок» 
Організація ефективної взаємодії педагогів в корекційно-

розвивальній роботі з дітьми з ООП в умовах ЗДО 
 
48. Олійник Олена Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО № 21 «Золота рибка» 
Педагогіка ігромайстерності в сучасному освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти 
 
49. Оліневич Дарія Олегівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Особливості формування логіко-математичної компетентності 
дітей в умовах закладу освіти 

 

50. Осадчук Людмила Олександрівна, методист дошкільної освіти 
НМЦ Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 

Дослідно-експериментальна робота в закладах освіти як основна 
форма реалізації інноваційної діяльності 

 

51. Островська Зоряна Василівна, студент Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Технології виховання цінностей у дитячих садках Китаю 
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52. Панчук Ліза Юріївна, студент Кам’янець-Подільського 

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

Особливості національного виховання дошкільників в Україні 
 
53. Паранюк Надія Василівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Ідеї формування морально-вихованої особистості у педагогічній 
спадщині Василя Сухомлинського 

 
54. Пашко Яна Миколаївна, студент Кам’янець-Подільського 

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

Система охорони життя і безпеки праці у закладах дошкільної 
освіти Фінляндії 

 
55. Пишненко Олена Юріївна, магістрант Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. Науковий керівник – Житомирська Т. М., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, 
дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 

Особливості застосування мультимедійних засобів навчання у 
роботі з дітьми дошкільного віку 

 
56. Пісоцька Леоніда Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії 

Забезпечення освітнього процесу ЗДО за принципами педагогіки 
партнерства 

 
57. Половіна Олена Анатолівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Арт-освіта як засіб формування ціннісних орієнтацій дітей 
дошкільного віку 
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58. Прибора Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 

Застосування засобів педагогічної анімації у формування безпечної 
поведінки дитини в умовах ЗДО 
 

59. Проданчук Ольга Василівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО № 17 «Світлячок» 

Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей 
дітей дошкільного віку 

 
60. Прокопчук Юлія Володимирівна, студент Кам’янець-Подільського 

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

Організаційна структура та напрями діяльності приватної 
школи-садка «StarHouse» як простору розвитку дітей віком від 4 до 18 
років у м. Кам’янці-Подільському 

 
61. Рарицький Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Екзистенційна проблематика у казкарській спадщині Василя 
Симоненка 

 
62. Ремінник Зоряна Миколаївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Формування ціннісного ставлення до книги у дітей старшого 
дошкільного віку 

 
63. Рижкова Оксана Миколаївна, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
Науковий керівник – Артемова Л. В., доктор педагогічних наук, професор 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка 

Інтелектуальний розвиток дошкільників за педагогічною 
технологією Глена Домана 
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64. Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна, асистент кафедри педагогіки 

та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 

Особливості формування зацікавлення до вивчення рідної мови у 
дітей дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади 

 
65. Рябчинська Оксана Анатоліївна, магістрант Кам’янець-

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

Використання казки під час формування соціальної 
компетентності у дітей старшого дошкільного віку 

 
66. Сапожник Ольга Анатоліївна, магістрант Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. Науковий керівник – Сиротич Н. Б., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, дошкільної, 
початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету 

Шляхи розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку 
 

67. Сахарук Ольга Миколаївна, вихователь практичний психолог 
Кам’янець-Подільського ЗДО № 12 «Веселка» 

Використання арт-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку 
 
68. Свирида Сніжана Петрівна, вихователь-методист Кам’янець-

Подільського ЗДО № 8 «Колосок» 
Лепбук як форма організації роботи для розвитку пізнавальної 

активності та самостійності дітей дошкільного віку 
 
69. Стара Тетяна Федорівна, вихователь фізичного виховання 

Кам’янець-Подільського ЗДО № 8 «Колосок» 
Використання здоров’язбережувальних технологій (флай-йога) в 

гуртковій роботі стимулюючий фактор для фізичного розвитку дитини 
 
70. Тимчук Валентина Леонідівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Організація морального виховання старших дошкільників засобами 
народної педагогіки 
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71. Тітаренко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Психогімнастика як засіб розвитку емоційної сфери дітей 
дошкільного віку 

 
72. Товкач Ірина Євгенівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Розвиток словесної творчості дітей дошкільного віку засобом 
авторської казки 

 
73. Трофименко Анастасія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Застосування аудіовізуальних засобів навчання ESP 

 
74. Тручок Євгенія Василівна, вихователь-методист Кам’янець-

Подільського ЗДО № 3 «Теремок» 
Педагог, як професіонал в аспекті формування особистості  

дитини з ООП 

 
75. Філіппова Світлана Альбертівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО № 18 «Зірочка» 
Фітбол-гімнастика як сучасна здоров’язбережувальна технологія 

 
76. Хоміч Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів 

Кам’янець-Подільського НВК № 14 
Діти покоління Z: пошук шляхів педагогічної взаємодії в умовах 

впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 

 
77. Черновська Орина Русланівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Організація неперервного процесу валеологічної освіти дітей 
дошкільного віку 
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78. Чуб Костянтин Федорович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 
та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

 
79. Шестобанська Анастасія Сергіївна, магістрант Кам’янець-

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

Методичні підходи щодо організації різних видів діяльності 
дошкільників на екологічній стежині 

 
80. Шутко Світлана Василівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Альтернативна книга в освітньому просторі сучасного ЗДО 
 
81. Янголь Галина Вікторівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Мнемотехніки в роботі вихователя закладу дошкільної освіти 
 

82. Ясніцька Ольга Петрівна, вихователь-методист Кам’янець-
Подільського ЗДО № 19 «Калинка» 

Вплив інформаційного простору на здоров’я дитини 
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СЕКЦІЯ 3 
Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах 

модернізації 
 

Керівник секції: Олійник Марія Іванівна,  
доктор педагогічних наук, професор 

Модератор: Каньоса Наталія Григорівна, 
кандидат психологічних наук, доцент 

 
1. Бибик Дар’я Дмитрівна, науковий співробітник лабораторії 

соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України 
Підготовка майбутніх соціальних працівників до соціально-

педагогічного супроводу дітей в освітньому середовищі 
 

2. Бурсова Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри дошкільної 
освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей 
дошкільного віку на матеріалах навчальної дисципліни «Ознайомлення 
дітей з суспільним довкіллям» 

 
3. Вашак Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Професійна підготовка майбутніх вихователів до формування у 
дошкільників креативного потенціалу 

 
4. Верхова Лілія Олександрівна, вихователь-методист Комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад № 59 Вінницької міської ради» 
Експериментальна робота з дослідження підготовки вихователів 

до проведення інтегрованих занять 
 
5. Вільхова Оксана Григорівна, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Особливості роботи педагога-хореографа у закладах дошкільної 
освіти 

 
6. Волинець Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор 

кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Культурологічний вимір професійної компетентності 
майбутнього вихователя дітей дошкільного віку 
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7. Волинець Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

Підготовка майбутнього вихователя дітей дошкільного віку на 
засадах дослідження як запит сучасності 

 

8. Гібалова Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 
та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до успішної 
адаптації першокласників у освітній простір НУШ 

 

9. Гнізділова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Підготовка майбутніх вихователів до використання 
інформаційно-комунікативних технологій в освітньому просторі ЗДО 

 

10. Горбатюк Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка,  

Вонсович Валентина Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Особливості підготовки педагогічних фахівців дошкільної  
освіти у ЗВО 

 

11. Городецька Романна Володимирівна, магістрант ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 
Науковий керівник – Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Підготовка майбутніх вихователів ЗДО до співробітництва з 
батьками дітей 

 

12. Грицик Анна Євгеніївна., магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Стан сформованості громадянської позиції студентів педагогічних 
факультетів у позааудиторній діяльності 
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13. Житомирська Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної 
освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Системи оцінювання якості освітньої програми, методи її 
удосконалення 

 
14. Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Виховання соціальної толерантності у майбутніх вихователів в 
умовах пропедевтично-професійної діяльності  

 
15. Казакова Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з різними 

категоріями дітей дошкільного віку 
 
16. Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Тайм-менеджмент керівника закладу дошкільної освіти  
 
17. Карапузова Ірина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Підготовка майбутніх вихователів до здійснення педагогічної 
підтримки дітей дошкільного віку 

 
18. Киндюк Марія Дмитрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

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

 
19. Ковалевська Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Підготовка майбутніх вихователів до толерантного сприйняття 
альтернативних форм шлюбно-сімейних відносин 
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20. Коваленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Вплив творчої організації освітнього процесу у ВНЗ на формування 
мотиваційної готовності до самореалізації майбутніх вихователів 
дітей дошкільного віку 

 
21. Козярик Тетяна Володимирівна, магістрант Інституту 

післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Самоосвіта у професійній підготовці студенів педагогічних 
факультетів 

 
22. Кондратець Інна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Рефлексія як елемент культури особистості майбутніх 
вихователів в процесі фахової підготовки 

 
23. Корчинська Наталія Юріївна, викладач Комунального закладу 

вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж» 

Комунікативна культура мовлення як професійна якість 
майбутнього фахівця дошкільної освіти 

 
24. Кулімова Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 
методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

Педагогіка партернства в процесі естетотерапевтичної взаємодії 
викладача і студента ЗВО 

 
25. Лащівська Яна Василівна, аспірант Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Професійна культура майбутнього магістра музичного 
мистецтва: сутність поняття 
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26. Манжелій Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Підготовка майбутніх вихователів до використання сучасних 
мультфільмів у вихованні дошкільників 

 

27. Мамчур Валентина Олексіївна, завідувач Комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад № 59 Вінницької міської ради» 

Організація співпраці закладу дошкільної освіти і сім’ї в умовах 
сьогодення 

 

28. Марущак Ірина Володимирівна, завідувач Кам’янець-Подільського  
ЗДО № 1 «Барвінок» 

Організаційно-педагогічні умови функціонування творчих 
лабораторій у ЗДО 

 

29. Машкіна Людмила Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, помічник 
ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Підготовка студентів до використання інноваційних технології у 
роботі з дітьми ЗДО 

 

30. Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Сутність та специфіка менеджменту в освіті 
 

31. Мельник Сергій Васильович, начальник Управління освіти і науки 
Кам’янець-Подільської міської ради 

Технологія самоменеджменту як важливий чинник підготовки 
керівника освітнього закладу 

 

32. Мисик Олеся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 

Формування інноваційної компетентності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти 

 

33. Мірошніченко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 
та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Розвиток життєтворчої компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів: естетотерапевтичний підхід 
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34. Мороз-Рекотова Леся Вікторівна, аспірант Бердянського 

державного педагогічного університету, асистент кафедри дошкільної 
освіти Бердянського державного педагогічного університету. Науковий 
керівник – Казанцева Л. І., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
дошкільної освіти, декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
освіти Бердянського державного педагогічного університету 

Спецкурс «Професійно-комунікативна культура вихователя 
закладу дошкільної освіти» як засіб становлення фахівця 

 
35. Олійник Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Міжнародна академічна мобільність як складова інноваційного 
розвитку 

 
36. Попович Анжеліка Станіславівна, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Роль викладача у формуванні креативності студентів на 
заняттях української мови 

 
37. Процай Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 
методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Тьюторство у педагогічній роботі 
 

38. Резніченко Ірина Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного вихователя 
 

39. Рейпольська Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач лабораторії дошкільної освіти Інституту проблем 
виховання НАПН України 

Проектуємо розвивальне середовище для індивідуального розвитку 
дитини в умовах ЗДО 

 

40. Розгон Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Особливості еколого-розвивального середовища в закладах 
дошкільної освіти 
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41. Салівончик Лілія Геннадіївна, магістрант Рівненського 

державного гуманітарного університету. Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Методика формування педагогічної культури студентів музичних 
спеціальностей у навчально-виховному процесі ЗВО 

 
42. Сергеєва Зоя Павлівна, старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії 

Підготовка майбутніх вихователів до використання пальчикового 
театру у роботі з дітьми молодшого дошкільного віку 

 
43. Смик Марія Ігорівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Рівні становлення моральної свідомості студентів 
 
44. Смирнова Ірина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту 
Національного університету «Одеська морська академія» 

Інноваційна діяльність викладача, як важливий фактор 
досягнення якості сучасної освіти України 

 
45. Стасюк Ольга Робертівна, магістрант Інституту післядипломної 

освіти та довузівської підготовки ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – Потапчук Т. В., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики 
дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

Формування креативності у майбутніх педагогів ЗДО 
 
46. Суковата Марія Ігорівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Формування педагогічної культури магістрів дошкільної освіти у 
процесі фахової підготовки 
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47. Таргоній Іванна Василівна, аспірант Рівненського державного 

гуманітарного університету. Науковий керівник – Потапчук Т. В., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики 
дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

Рівні сформованості толерантності у студентської молоді 
 
48. Тимченко Олена Вікторівна, викладач Комунального закладу вищої 

освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 
коледж» 

Професійна мобільність як результат якісної підготовки 
майбутніх фахівців освіти 

 
49. Ткаченко Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 

Етнопедагогічна творчість вихователя закладу дошкільної освіти 
 
50. Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри початкової освіти, природничих і математичних 
дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного 
педагогічного університету імені В .Г. Короленка 

Феномен естетичного у сучасному професійно-педагогічному 
дискурсі 

 
51. Франчук Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Партнерська взаємодія у контексті цілісного освітнього простору 
 
52. Фроленкова Надія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Підготовка майбутніх педагогів до роботи з творчо обдарованими 
дошкільниками в умовах закладу дошкільної освіти 

 
53. Червінська Інна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Цифрова та медійна грамотність як основа професійного 
розвитку сучасного педагога 
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54. Черній Оксана Петрівна, вихователь-методист Кам’янець-

Подільського ЗДО № 1 «Барвінок» 
Інноваційні форми проведення педагогічних рад у ЗДО: 

варіативність структури, технології підготовки та проведення 
 
55. Чумакова Яна Михайлівна, магістрант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. Науковий керівник – Колісник Н. І., кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 

Основні аспекти виховної діяльності в закладах вищої освіти 
 
56. Швець Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса 
Шевченка 

Поетичні твори як засіб особистісного самовираження майбутніх 
вихователів дітей раннього та дошкільного віку в мовленнєво-творчій 
діяльності 

 
57. Шинкар Тетяна Юріївна, викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Творчий потенціал методичної роботи педагогів дошкільного 

закладу 
 
58. Янчук Тетяна Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО № 20 «Дзвіночок» 
Ранкові зустрічі як засіб формування соціальних навичок у дітей  

3-5 років за програмою «Крок за кроком» 
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СЕКЦІЯ 4 

Наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та 
практиці 

 
Керівники секції: Бахмат Наталія Валеріївна, 

доктор педагогічних наук, професор 
Модератор: Бабюк Сергій Миколайович,  

кандидат педагогічних наук, доцент 
 
 

1. Аліксійчук Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Проблема наступності у формуванні музично-естетичної 
культури дошкільників і молодших школярів 

 
2. Бабюк Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Використання гімнастичних вправ у формуванні та зміцненні 
фізичного здоров’я дітей старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку 

 
3. Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти у системі 
підготовки конкурентоздатного педагога та шляхи їх вирішення 

 
4. Бахмурова Наталія Миколаївна, магістрант Рівненського 

державного гуманітарного університету. Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Умови розвитку співацьких навичок у молодших школярів 
 
5. Бега Мальвіна Василівна, вчитель 2 категорії, вчитель початкових 

класів Кам’янець-Подільської СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 
вивченням інформатики 

Форми та методи роботи з дошкільниками для успішної їх 
адаптації в умовах Нової української школи 
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6. Беженар Альона Вікторівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток алгоритмічної компетентності здобувачів освіти в 
умовах Нової української школи 

 
7. Беженар Валерій Іванович, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток особистісного потенціалу дітей молодшого шкільного 
віку у процесі навчання інформатики 

 
8. Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних 

наук, головний науковий співробітник відділу навчання мов національних 
меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

Роль підручника читання у розвитку особистості школяра 
 

9. Бордюжан Анастасія Миколаївна, магістрант Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Гудима Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Наступність у формуванні вмінь старших дошкільників і молодших 
школярів використовувати іменники у мовленні з урахуванням їх 
функціонального призначення 

 

10. Буджак Любов Володимирівна, магістрант Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Бабюк Т. Й., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Компоненти готовності дитини дошкільного віку до шкільного 
навчання 

 

11. Вайда Мар’яна, магістрант Рівненського державного 
гуманітарного університету. Науковий керівник – Тарчинська Ю. Г., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гри на музичних інструментах 
Рівненського державного гуманітарного університету 

Формування музично-слухових уявлень у дітей дошкільного віку 
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12. Власова Тетяна Дем’янівна, викладач методики трудового навчання з 

практикумом, викладач-методист Комунального закладу вищої освіти 
Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 

Наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії 
та практиці 

 

13. Гакман Антоніна Валентинівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Гудима Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 
методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Наступність у застосуванні синонімів у мовленні старших 
дошкільників і молодших школярів на основі діяльнісно-
комунікативного підходу 

 

14. Гаращенко Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Вплив творчості педагога на якість реалізації 
здоров'язбережувальних технологій у ЗДО 

 

15. Главацька Ольга Сергіївна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Гудима Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 
методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Наступність у формуванні стилістичних умінь старших 
дошкільників і молодших школярів на основі творів усної народної 
творчості 

 

16. Гоменюк Наталія Василівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Гордійчук М. С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Виховання доброзичливого ставлення до однолітків як педагогічна 
умова формування основ культури спілкування у дітей 5 – 7 років 

 

17. Горецька Марина Олегівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Газіна І. О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
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Музичний супровід і його роль у розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку 
 
18. Городиська Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Наступність у формуванні комунікативної іншомовної 
компетентності старших дошкільників і молодших школярів 

 
19. Грендач Тетяна Іванівна, магістрант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. Науковий керівник – Пригодій М. А., доктор 
педагогічних наук, завідувач лабораторії електронних начальних ресурсів 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

Інноваційні аспекти використання інформаційних технологій у 
процесі навчання майбутніх учителів інформатики 

 
20. Григорак Уляна Олександрівна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Олинець Т. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Методичні основи формування у молодших школярів практичних 
умінь і навичок з дикції 

 
21. Гришко Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Наступність у змісті і методах навчання дітей математики у 
ЗДО та початковій школі 
 

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

Наступність у формуванні комунікативної компетентності 
старших дошкільників і молодших школярів засобом лепбуків 

 
23. Гукалюк Анастасія Олегівна, магістрант Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Науковий керівник – Білан О. І., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Особливості формування у дошкільників уявлень про сезонні зміни 
природи 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої 
дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною», 23 – 24 жовтня 2019 року 

 – 40 – 

 
24. Гуменюк Оксана Миколаївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток здатності застосування електронних освітніх ресурсів у 
процесі навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 

 
25. Гусятинська Марія Андріївна, вчитель-логопед Кам’янець-

Подільського ЗДО № 8 «Колосок» 
Наступність та послідовність формування мовлення дітей 

дошкільного віку та молодших школярів 
 
26. Даниленко Марина Валеріївна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Специфіка розвитку творчих здібностей дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку 

 
27. Дембіцька Анастасія Генадіївна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Особливості інтерактивного навчання здобувачів дошкільної і 
початкової освіти в процесі формування математичної 
компетентності 

 

28. Довгань Олена Сергіївна, асистент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 
Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації в 

умовах сучасної освіти 
 

29. Дронь Іванна Василівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Гудима Н. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Наступність у розвитку зв'язного мовлення старших дошкільників 
і молодших школярів шляхом упровадження інноваційних технологій 
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30. Загарук Марина Володимирівна, магістрант ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 
Науковий керівник – Клепар М. В., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

Громадянське виховання учнів початкових класів засобами 
народних традицій 

 
31. Калинюк Євгенія Миколаївна, начальник відділу дошкільної та 

інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської 
ради 

Сучасна дошкільна освіта як індустрії розвитку можливостей та 
формування потенціалу особистості 

 
32. Калюжка Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» 

Реалізація компетентнісного підходу в змісті дошкільної та 
початкової освіти в умовах упровадження концепції нової української 
школи 

 
33. Карапузова Наталія Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри початкової освіти, природничих і математичних 
дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Формування в учня початкової школи культури діалогічного 
спілкування 

 
34. Кондратюк Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

Умови формування мовленнєвої компетентності дітей 
дошкільного віку засобом літературної творчості 

 
35. Костюк Яна Миколаївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Лісова Л. І., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та 
спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

Теоретичні аспекти дослідження проблеми порушень мовлення у 
дошкільників із дитячим церебральним паралічем 
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36. Коцан Ганна Миколаївна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Клепар М. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 

Формування етнокультурної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи як наукова проблема 

 
37. Кузьмин Мар’яна Василівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Технологія формування духовних цінностей майбутніх учителів 
початкової школи 

 
38. Курило Ірина Ігорівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку в умовах 
наступності 

 

39. Левицький Вадим Едуардович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Актуальність педагогічної взаємодії з сім’єю у підготовці дитини 
до школи 

 

40. Лисенко Юлія Іванівна, магістрант Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти в умовах 
наступності дошкільної і початкової освіти 

 

41. Літіченко Олена Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Формування художньо-продуктивної компетентності дітей 
старшого дошкільного віку у художній праці 
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42. Магдюк Тамара Євгенівна, вчитель вищої категорії, методист 

Кам’янець-Подільського НВК № 14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії  

Психолого–педагогічні аспекти формування креативного мислення 
дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 

 
43. Макаренко Яна Миколаївна, асистент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Наступність у вивченні об’єктів та явищ природи у дитини 
дошкільного та молодшого шкільного віку 

 
44. Максимова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Федорова Марія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського 
державного університету імені Івана Франка 

Експериментальне дослідження рівня міжособистісної 
толерантності у дітей старшого дошкільного віку в когнітивній та 
емоційній сферах 

 
45. Маленька Наталія Іванівна, завідувач Кам’янець-Подільського 

ЗДО № 19 «Калинка» 
Педагогіка партнерства як один із чинників ефективної взаємодії 

учасників освітнього процесу та підвищення якості світи 
 
46. Малишева Ганна Леонідівна, старший вчитель Кам’янець-

Подільського НВК № 14 
Розвиток читацької компетентності молодших школярів на 

уроках позакласного читання для забезпечення наступності при 
вивченні зарубіжної літератури у школі ІІ ступеня 

 
47. Мастикаш Наталія Володимирівна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Лісова Л. І., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 
логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Науково-теоретичний аналіз особливостей мовленнєвого 
розвитку дошкільників із загальним недорозвитком мовлення 
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48. Меленко Галина Юріївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток критичного мислення здобувачів дошкільної і початкової 
освіти 

 
49. Мєлєкєсцева Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти Камʼянець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Наступність у формуванні образного мовлення старших 
дошкільників і молодших школярів 

 
50. Нечитайло Інна Іванівна, старший викладач комунального закладу 

вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради» 
Реалізація наступності дошкільної та початкової освіти як умова 

активізації сенсорного розвитку дитини 
 
51. Осадчук Наталія Вікторівна, директор Камʼянець-Подільського 

НВК №9 імені А. М. Трояна,  
Охота Інна Василівна, вчитель початкових класів, директор Камʼянець-

Подільського НВК №13 
Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів 

шляхом інтегрування предметів 
 
52. Олинець Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик початкової освіти Камʼянець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Формування іншомовної комунікативної компетентності 
старших дошкільників і молодших школярів засобами зорової 
наочності 

 
53. Паращук Таїсія Аркадіївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Олинець Т. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії 
та методик початкової освіти Камʼянець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Самостійна робота у процесі позакласного читання як засіб 
активізації пізнавальної діяльності молодших школярів 
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54. Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу навчання мов 
національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України 

Компетентнісно орієнтоване навчання української мови як 
інструмент соціалізації учнів – представників національних меншин 

 
55. Піхурець Наталія Віталіївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Наступність у формуванні читацької компетентності старших 
дошкільників і молодших школярів як один із пріоритетних 
напрямів спільної діяльності педагогів, бібліотекарів і батьків в 
умовах НУШ 

 
56. Покиньборода Альона Юріївна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Олинець Т. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії та методик початкової освіти Камʼянець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у контексті 
сучасної методики на уроках української мови у початковій школі 

 
57. Починок Євгенія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 
методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Ергономічне здоров’язбережувальне освітнє середовище сучасної 
початкової школи 

 
58. Раца Ольга Дмитрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток пізнавальної активності здобувачів в умовах 
наступності дошкільної і початкової освіти 
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59. Римар Олеся Олександрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Формування навиків дослідницької діяльності дітей старшого 
дошкільного віку в ході формування уявлень про величину 

 
60. Савко Людмила Семенівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Благун Н. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 
початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 

Формування духовних цінностей майбутніх учителів початкової 
школи у професійній підготовці 

 
61. Солоненко Крістіна Олександрівна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Олинець Т. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Артикуляційна гімнастика як ефективний засіб формування умінь 
і навичок виразного читання молодших школярів 

 
62. Струцька Наталія Анатоліївна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Олинець Т. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії та методик початкової освіти Камʼянець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Розвиток національно-культурної особистості через 
удосконалення мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках 
читання 

 
63. Твердохліб Лілія Сергіївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Наступність у формуванні лексико-народознавчої 
компетентності старших дошкільників і учнів початкових класів 
засобами інтерактивних технологій 
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64. Тимофійчук Наталія Іванівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Формування уявлень про герметричні фігури у дітей старшого 
дошкільного віку засобами дидактичних ігор та вправ 

 
65. Ткаченко Анастасія Анатоліївна, магістрант Рівненського 

державного гуманітарного університету. Науковий керівник – Потапчук Т. В., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики 
дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

Розвиток пізнавальної активності дітей в процесі музичної 
діяльності 

 
66. Ткачишина Ганна Миколаївна, магістрант Камʼянець-Подільського 

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

Наступність у формуванні соціальної компетентності старших 
дошкільників і молодших школярів засобом інтерактивних технологій 

 
67. Торак Мар’яна Петрівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та 
методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Формування здоров’язбережувальної компетентності здобувачів 
освіти в умовах наступності 

 
68. Трачук Ірина Андріївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

«Мозговий штурм» як засіб формування текстотворчих умінь 
старших дошкільників і молодших школярів в умовах НУШ 
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69. Трушельницька Марина Сергіївна, магістрант Кам’янець-

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

Розвиток емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку в ході 
театралізованої діяльності 

 
70. Урсуляк Олеся Василівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та 
методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

Діагностика сформованості морально-духовних цінностей  учнів 
молодшого віку 

 
71. Фещенко Юлія Володимирівна, магістрант 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. Науковий керівник – Довга Т. Я., кандидат 
педагогічних наук, професор Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Наступність у формуванні моральних цінностей між дошкільною 
та початковою освітою 

 
72. Форостюк Віталій Олександрович, викладач кафедри педагогіки, 

теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Професійна підготовка творчого фахівця початкової школи 
 
73. Форостюк Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» 

Наступність у формуванні навичок письма 
 
74. Халак Марія Володимирівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Клепар М. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 

Формування естетичної культури учнів молодших класів на 
традиціях українського народу 
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75. Чайка Ганна Адольфівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток правосвідомості здобувачів освіти в Новiй українськiй 
школi 

 
76. Шевеленко Таїсія Антонівна, головний спеціаліст дошкільної та 

інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської 
ради 

Інтеграція освітнього процесу як одна з ключових ідей стандартів 
дошкільної і початкової освіти 

 
77. Шотропа Любов Георгіївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Наступність у застосуванні засобів фоностилістики у дитячій 
художній прозі 

 
78. Шошова Катерина Федорівна, магістрант Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. Науковий керівник – 
Житомирська Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету 

Оновлення змісту професійної діяльності керівника закладу 
дошкільної освіти 

 
79. Явдошко Єлизавета Олексіївна, магістрант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Бахмат Н. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Розвиток творчої активності здобувачів освіти в умовах 
реалізації концепції «Нова українська школа» 
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СЕКЦІЯ 5 

Психологічний супровід становлення особистості дитини 
 

Керівник секції: Столяренко Ольга Борисівна, 
кандидат психологічних наук, доцент 

Модератор: Федорчук Вікторія Вікторівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент 

 
 

1. Богута Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 
методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Формуваання творчих здібностей молодших школярів як 
психолого-педагогічна проблема 

 
2. Бугера Юлія Юріївна, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Особливості розвитку пам’яті у дітей із затримкою психічного 
розвитку дошкільного віку в умовах інклюзивного закладу 

 
3. Вертугіна Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

Розвиток творчості дітей з особливими освітніми потребами в 
інклюзивних групах 

 
4. Власенко Наталія Олександрівна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 
та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

Основні закономірності психічного розвитку молодшого школяра 
 
5. Дзюнь Тетяна Богданівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Гордійчук М. С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 
та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Особливості розвитку морального виховання у дошкільному віці 
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6. Дорофей Світлана Василівна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Психологічні механізми розвитку творчої особистості дітей 
дошкільного віку 

 
7. Житар Тамара Сергіївна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Психологічні передумови розвитку моральної свідомості у 
дошкільному та молодшому шкільному віці 

 
8. Куниця Тетяна Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем 
виховання НАПН України 

Соціально-педагогічний супровід формування відповідальної 
громадянської позиції у дітей з сімей вимушених переселенців 

 
9. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Особливості формування початкових математичних уявлень у 
дітей четвертого року життя із затримкою мовленнєвого розвитку 

 
10. Машовець Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Смислоціннісні орієнтири сучасного батьківства: готовність до 
творчої взаємодії з дошкільними педагогами 

 
11. Новак Олена Мусіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Програмове забезпечення інклюзивної освіти в закладах 
дошкільної освіти України 

 
12. Пентелюк Юлія Михайлівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  
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теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Педагогічні умови становлення особистості дитини у сім’ї 
 
13. Панчук Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук доцент, 

доцент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Психологічний супровід розвитку творчої особистості дитини в 
старшому дошкільному та молодшому шкільному віці 

 
14. Паплінська Елизавета Василівна, магістрант Кам’янець-

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

Вплив педагога на формування позитивної мотивації навчання 
молодших школярів 

 
15. Пасічніченко Анжела Василівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Психолого-педагогічні моделі дитячо-батьківських відносин та їх 
вплив на взаємодію з вихователем ЗДО 

 
16. Пукас Іванна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Особливості адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного 
навчального закладу 

 
17. Савіцька Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 

Врахування індивідуальних особливостей дітей нетипового 
розвитку в умовах інклюзивної освіти 

 
18. Савчук Яна Василівна, магістрант Кам’янець-Подільського 

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

Психологічні особливості соціалізації молодших школярів 
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19. Сас Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Особливості соціалізації дітей передшкільного віку 
 
20. Стефінин Лілія, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – Кузенко О. Й., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної 
і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 

Психокорекційне значення ігротерапії 
 
21. Столяренко Ольга Борисівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Вплив сім’ї на розвиток різновікових взаємин дошкільників 
 
22. Стриганин Анна Степанівна, магістрант ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Науковий керівник – 
Потапчук Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Формування гармонійних взаємин батьків і дітей 
 
23. Ухтомська Анна Анатоліївна, аспірант Київського університету 

імені Бориса Грінченка. Науковий керівник – Половіна О. А., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

Самоставлення дошкільника: аксіологічні засади 
 
24. Федорчук Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей 
дошкільного віку 

 
25. Фурман Ольга Вікторівна, викладач кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії, вчитель-логопед Хмельницького дошкільного навчального закладу 
№ 29 «Ранкова зірка» 

Особистісно орієнтоване виховання дітей нетипового розвитку 


