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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
 
 

 
Копилов Сергій Анатолійович, голова організаційного комітету, ректор 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор 
історичних наук, професор 

 
Конет Іван Михайлович, співголова організаційного комітету, 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 

 
Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету 

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

 
Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана педагогічного факультету з 

наукової роботи та інформатизації навчального процесу, професор кафедри 
теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор 

 
Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

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

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

кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
 
 
 
 

ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

11.00 – 14.00, 208 ауд. центрального корпусу 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

 

  



3 

 

ДОПОВІДІ 
 
 

 
Копилов Сергій Анатолійович, ректор Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, 
професор 

Вітальне слово 

 
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 

Вступне слово 

 
Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету 

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

Компетентнісний підхід до підготовки фахівців дошкільної освіти на 
педагогічному факультету 

 
Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 
Освітня програма «Впевнений старт» як орієнтир формування 

готовності старших дошкільників до навчання в умовах Нової української 
школи 

 
Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана педагогічного факультету з 

наукової роботи та інформатизації навчального процесу, професор кафедри 
теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор 

Штучний інтелект в освіті: досвід, що захоплює 

 
Ватаманюк Галина Петрівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук 
Індивідуально-диференційований підхід до розвитку мовлення як засіб 

формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку 

 
Газіна Ірина Олександрівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 
Модернізація змісту дошкільної освіти в умовах НУШ 
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Галаманжук Леся Людвигівна, професор кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, доцент 

Інноваційні підходи до навчання дошкільників рухових дій 

 
Гордійчук Мар’яна Сидорівна, заступник декана педагогічного факультету 

з виховної та профорієнтаційної роботи, доцент кафедри теорії та методик 
дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Формування морально-правових орієнтирів у дітей старшого 
дошкільного віку 

 
Демчик Катерина Іванівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук 
Альтернативні підходи до реалізації оновленого змісту освітньої 

програми «Впевнений старт» на заняттях з образотворчої діяльності 
дошкільників (за напрямом «Художньо-естетична діяльність») 

 
Жиго Оксана Олексіївна, вихователь-методист Довжоцького 

ЗДО «Веселка» Кам'янець-Подільського району, тренер-експерт програми 
«Впевнений старт» 

Програма «Впевнений старт» – фундамент забезпечення наступності 
між дошкільною та початковою освітою в рамках реалізації концепції 
Нової української школи 

 
Каньоса Наталія Григорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти, кандидат психологічних наук, доцент 
Модель формування творчої уяви дітей старшого дошкільного віку: 

змістові та організаційні аспекти 

 
Миськова Наталія Миколаївна, доцент кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
кандидат педагогічних наук, тренер, тренер-експерт проєкту «Впевнений старт» 

Організація взаємодії педагога з дітьми передшкільного віку в умовах 
закладу дошкільної освіти 

 
Пукас Іванна Леонідівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук 
Особливості організації життєдіяльності дітей старшого 

дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти за освітньою 
програмою «Впевнений старт» 

  
 


