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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

29 жовтня 2020 року 
 

СЕКЦІЯ 1 
Проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку 

 

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

Модератор: Демчик Катерина Іванівна, 
кандидат педагогічних наук 

 

1. Анікєєнко Оксана Вікторівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №9 «Барвистий віночок» 

Формування пізнавального інтересу до народних звичаїв і традицій 
у художній діяльності дітей старшого дошкільного віку 

 
2. Афанасова Ірина Віталіївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Збалансовані засоби заохочення та покарання як педагогічний 

інструмент виховання дітей дошкільного віку 
 

3. Бабійчук Анастасія Болеславівна, вихователь Кам’янець-
Подільського ЗДО №17 «Світлячок» 

Розвиток елементарних математичних уявлень у дошкільників 
через народознавство 

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

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

Оптимізація процесу навчання елементам баскетболу дітей 
старшого дошкільного віку 

 
5. Бачинська Марина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

викладач соціальних дисциплін кафедри соціальна робота та психологія 
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу 

Розвиток творчого потенціалу учнівської молоді в умовах 
сучасного інклюзивного освітнього середовища 

 
6. Боднар Ірина Володимирівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Вплив сім’ї та сімейних цінностей на формування моральної 

вихованості дитини старшого дошкільного віку 
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7. Боднар Юлія Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №21 «Золота рибка» 

Актуальні проблеми творчого самовираження дошкільників 
засобами образотворчої діяльності 

 
8. Бординюк Валентина Володимирівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №21 «Золота рибка»  
Екологічне середовище як засіб впливу на розвиток уявлень 

дошкільників про довкілля 
 

9. Борис Діна Миколаївна, магістранка 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 використання лепбуків як засобу розвитку творчих 
здібностей дошкільників 

 
10. Брозянська Марина Валеріївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №12 «Веселка» 
Розвиток художніх здібностей дітей старшого дошкільного віку 
 

11. Бублівська Ірина Володимирівна, вихователь Кам’янець-
Подільського ЗДО №1 «Барвінок» 

Використання схем у навчанні дітей розповіданню 
 

12. Бучок Альона Олександрівна, магістрантка 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 

Образотворчість дітей раннього віку: виклики сьогодення 
 

13. Величко Наталія Валеріївна, магістрантка 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 
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14. Вільхова Оксана Григорівна, кандидат педагогічних наук, асистент 
кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

Творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами 
хореографічного мистецтва 

 

15. Вітвіцька Наталія Миколаївна, магістрантка 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 

Ідеї творчого розвитку дошкільника у педагогіці Марії Монтессорі 
 

16. Волинчук Алла Богданівна, вихователь-методист Кам’янець-
Подільського ЗДО №15 «Джерельце»; 

Слива Оксана Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО №15 
«Джерельце» 

Особливості формування логіко-математичної компетентності 
дітей старшого дошкільного віку 

 

17. Волкова Наталя Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №1 «Барвінок» 

Вплив малих форм фольклору на розвиток мовлення дітей 
старшого дошкільного віку 

 

18. Воловодюк Людмила Леонідівна, магістрантка 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 

Роль батьків у формуванні логіко-математичної компетентності 
дітей дошкільного віку 

 

19. Галаманжук Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Шляхи покращення моторної функції дітей дошкільного віку у 
процесі фізичного виховання 

 

20. Герман Надія, магістрантка 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  

Основи патріотичного виховання дошкільників в умовах різновікової групи 
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21. Головецька Марія, магістрантка 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 

Моделювання та експериментальна перевірка умов розвитку 
пізнавальної активності дітей раннього віку засобами ігор 

 

22. Гораш Тетяна Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №21 «Золота рибка» 

Організація трудової діяльності в природі як складова формування 
природничо-екологічної компетентності дошкільників 
 

23. Горобець Ольга Гнатівна, вихователь Кам’янець-Подільського  
ЗДО №3 «Теремок» компенсуючого типу 

Основи і перспективи розвитку дитячої особистості у сензетивні 
періоди дошкільного дитинства 

 

24. Горчинська Інна Василівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №21 «Золота рибка»; 

Олійник Олена Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №21 «Золота рибка» 

Соціо-ігрова технологія як стратегічний орієнтир педагога в 
сучасному освітньому просторі закладу дошкільної освіти 

 

25. Грач Альона Юріївна, вчитель-логопед Кам’янець-Подільського 
ЗДО №8 «Колосок» 

Образотворча діяльність як засіб формування сенсорно-
пізнавального розвитку та творчості дошкільника 

 

26. Григорків Мар’яна Іванівна, магістрантка 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 

Способи ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 
жанрами живопису 

 

27. Гудименко Сітлана Василівна, магістрантка 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 

Формування у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, 
орієнтованих на сталий стиль життя 
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28. Гуменна Вікторія Олександрівна, магістранка 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 творчих здібностей дітей 6-7 років засобами 
комп’ютерних ігор 

 

29. Гуменюк Оксана Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №18 «Зірочка» 

Формування мовленнєвої компетенції дошкільнят 
 

30. Гуменюк Вікторія Павлівна, магістрантка 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 

Навколишнє середовище як простір навчання основ математики 
 

31. Гуменюк Юлія Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №18 «Зірочка» 

Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку за допомогою 
інтерактивних технологій 

 
32. Гундяк (Левицька) Христини Іванівна, магістранка 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 

Дидактична гра як засіб розвитку пізнавальної активності у дітей 
дошкільного віку 

 
33. Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

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

Використання «кольорових казок» у системі освітньої роботи 
закладу дошкільної освіти з формування у дітей фантазії 

 
34. Демчик Людмила Юрьевна, руководитель физического воспитания 

высшей категории Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 22 
«Волшебный» с санаторными группами» (Республика Беларусь) 

Творческие подходы к подбору системы физических упражнений с 
детьми старшего дошкольного возраста 
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35. Дудченко Ірина Руфаїлівна, музичний керівник Кам’янець-
Подільського ЗДО №9 «Барвистий віночок» 

Грати в музику та гратися музикою або навчання за методикою 
Т. Тютюннікової 

 
36. Заяц Клавдія Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Особливості проведення спостереження у природничому осередку в 

молодшій групі 
 

37. Зінько Валентина Василівна, магістранка 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 мовленнєвої творчості дітей старшого 
дошкільного віку в ігровій діяльності 

 
38. Зубик Анна Геннадіївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №15 «Джерельце»; 
Космінчук Ольга Ярославівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №15 «Джерельце» 
Використання різноманітних дидактичних ігор в напрямі логіко-

математичного розвитку дітей дошкільного віку 
 

39. Івасечко Олена Борисівна, вихователь-методист Кам’янець-
Подільського ЗДО №20 «Дзвіночок» 

Соціально-рольова діяльність особистості як умова формування 
життєвої компетентності 

 
40. Капралова Світлана Леонтіївна, музичний керівник Кам’янець-

Подільського ЗДО №3 «Теремок» компенсуючого типу 
Розвиток акторських здібностей дітей під час проведення 

театралізованої діяльності 
 

41. Касіянчук Ольга Юріївна, студентка 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 

Методика проведення експериментів з фарбами на заняттях з 
образотворчої діяльності в закладі дошкільної освіти 
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42. Квасецька Ярина Андріївна, кандидат педагогічних наук, асистент 
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Формування творчої особистості дошкільника в умовах закладу 
дошкільної освіти 

 

43. Кирста Наталія Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Формування педагогічної творчості майбутнього педагога в 
умовах ЗВО 

 

44. Коваль Віта Миколаївна, асистент кафедри дошкільної освіти 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Креативність вихователя як необхідна умова розвитку творчих 
здібностей дошкільника 

 

45. Кравченко Алла Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №3 «Теремок» компенсуючого типу 

Ізотерапевтичні техніки у роботі з дітьми дошкільного віку з 
особливими освітніми потребами 

 

46. Лабудько Алла Василівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО № 19 «Калинка»  

Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору 
 

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

Педагогічні засади формування особистості дитини засобами 
музичного мистецтва 

 

48. Луцька Валерія Валеріївна, магістрантка 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 

Використання українського фольклору у морально-естетичному 
вихованні дошкільників 

 

49. Мальована Уляна Михайлівна, магістранка 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 словесної творчості дітей дошкільного віку засобом 
авторської казки 
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50. Мєднік Оксана Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО № 16 «Айболить» компенсуючого типу 

Теоретико-практичні основи сюжетно-рольової гри як провідної 
діяльності дітей дошкільного віку 

 

51. Миринюк Надія Іванівна, старший викладач кафедри української 
мови і літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  

Творчий підхід до вироблення фонетичного слуху в дітей 
дошкільного віку 

 

52. Мінакова Наталія Олександрівна, вихователь Кам’янець-
Подільського ЗДО №21 «Золота рибка» 

Особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з природним 
довкіллям рідного краю 

 

53. Молдовян Влада Владиславівна, студентка 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 

Художньо-естетичний розвиток дітей раннього віку засобами 
нетрадиційних технік малювання 

 

54. Ньорба Оксана Володимирівна, студентка 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 

Умови формування творчої особистості у період дошкільного 
дитинства 

 

55. Олійник Наталія Алімівна, викладач кафедри теорії та методики 
музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку шляхом 
інсценування казки 

 

56. Олійник Роксоляна Василівна, аспірантка Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Розвиток творчого потенціалу дитини в умовах роботи 
інклюзивної групи у ЗДО 

 

57. Омельковець Ольга Іванівна, студентка Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Пукас І.Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та 



ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: 
гармонія партнерської взаємодії», 28–29 жовтня 2020 року 

 – 12 – 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Креативний розвиток дітей дошкільного віку 
 

58. Ончул Надія Іванівна, магістранка 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 розвитку творчих здібностей 
дітей дошкільного віку 

 

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

Виховання ціннісного ставлення до українських мистецьких 
традицій через знайомство дошкільників з декоративним 
мистецтвом 

 

60. Островська Зоряна, магістрантка 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 у дітей дошкільного віку природничих знань у процесі 
ознайомлення з рослинним світом на ділянці закладу дошкільної освіти 

 

61. Панчук Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Психологічні особливості обдарованості дитини старшого 
дошкільного віку 

 

62. Повпика Анастасія Дмитрівна, студентка Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Науковий 
керівник – Рудічєва Н.К., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Казка як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого 
дошкільного віку 

 

63. Поліщук Марина Григорівна, вихователь Довжоцького  
ЗДО "Веселка" 

Розвиток сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього віку 
засобами дидактичних ігор та творчих завдань 

 



ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: 
гармонія партнерської взаємодії», 28–29 жовтня 2020 року 

 – 13 – 

 

64. Поплавська Софія Романівна, магістрантка 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 

Сучасна книжкова ілюстрація як засіб розвитку фантазії дітей 
дошкільного віку 

 
65. Прокоп Ілона Олександрівна, магістрантка 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» 

Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку 
 

66. Прядко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Умови розкриття творчого потенціалу особистості дошкільника 
в ході музичного виховання у ДНЗ 

 
67. Ремінник Зоряна Миколаївна, магістрантка 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 у дітей старшого дошкільного віку ціннісного 
ставлення до книги 

 
68. Рибак Евеліна Василівна, студентка 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 

Вправи з кольорознавства як засіб формування у дошкільників 
кольоровідчуття 

 
69. Ромарнюк Ірина Василівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №9 «Барвистий віночок» 
Лялька-мотанка – невід’ємна «постать» в історії іграшкового 

мистецтва 
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70. Русецька Валентина Анатоліївна, вихователь Кам’янець-
Подільського ЗДО №17 «Світлячок» 

Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей 
дітей дошкільного віку 

 
71. Саноцька Людмила Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №23 «Лелека» 
Роль ігор-драматизацій та інсценування художніх творів у 

мовленнєвому розвитку дошкільників логопедичної групи 
 

72. Рябчинська Оксана Анатоліївна, магістрантка 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 

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

 
73. Сайко Ольга Володимирівна, магістрантка 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 

Особливості розвитку творчих здібностей у старшому 
дошкільному віці 

 
74. Сидорук Л.М., аспірантка кафедри педагогіки та управління 

навчальним закладом 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 творчих здібностей здобувачів освіти з особливими 
освітніми потребами на заняттях математики 

 
75. Сікула Наталія Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Педагогічні умови збагачення сенсорного середовища у закладі 

дошкільної освіти 
 

76. Сосула Дмитро Станіславович, інструктор з фізичного виховання 
Кам’янець-Подільського ЗДО №2 «Гномик» 

Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої 
освітньої діяльності 
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77. Сливка Анастасія Володимирівна, магістранка 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 

Формування мовленнєвої компетенції у старших дошкільників 
засобами усної народної творчості 

 
78. Степанова Тетяна Антонівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №2 «Гномик» 
Формування природничодоцільної компетентності дошкільника 

 
79. Стерневська Валентина Михайлівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №5 «Олімпійський»; 
Янчик Альона Володимирівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №5 «Олімпійський» 
Город на підвіконні: розширюємо можливості трудового виховання 

дошкільнят 
 

80. Стрельбіцька Катерина Вячеславівна, вихователь Кам’янець-
Подільського ЗДО №3 «Теремок» компенсуючого типу  

Театралізована діяльність як засіб формування комунікативних 
навичок дошкільників з акцентом на дітей з особливими освітніми 
потребами 

 
81. Тиран Аліна Олександрівна, студентка Кам’янець-Подільського 

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

Виховання самостійності у дітей дошкільного віку 
 

82. Турлай Богдана Віталіївна, студентка 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 

Проблемна ситуація як засіб формування самостійності у дітей 
старшого дошкільного віку 

 
83. Тюмєнєва Дар’я Олександрівна, студентка Кам’янець-Подільського 

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

Шляхи та методи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у 
дітей дошкільного віку 

 
84. Фазан Тетяна Павлівна, асистент кафедри дошкільної освіти 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Виховання дітей на основі спадщини великих подвижників 

православ’я 
 

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

Шляхи розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 
 

86. Фуркало Олена Вікторівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №21 «Золота рибка» 

Роль авторської та народної казки в екологічному вихованні 
дошкільників 

 
87. Фурманюк Софія, магістрантка 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 

Свята та розваги, їх роль в системі виховання дітей  
дошкільного віку 

 
88. Харкавлюк Оксана Олександрівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №5 «Олімпійський» 
Розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку за допомогою 

дидактичних ігор 
 

89. Хомишин Софія Борисівна, магістранка Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Галаманжук Л.Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку 
 

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

Особливості розумового розвитку дітей старшого  
дошкільного віку 

 
91. Христик Галина Вячеславівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Розвиток комунікативних здібностей в ігровій діяльності дитини 
 

92. Целушкова Надія Вікторівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №9 «Барвистий віночок» 

Комп’ютерні ігри та їх вплив на розвиток сучасного дошкільника 
 
93. Швець Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 

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

Дослідно-експериментальна діяльність в природі як засіб розвитку 
творчої дитини дошкільного віку 

 
94. Шевченко Катерина Володимирівна, магістрантка 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 

Полікультурний аспект художньо-естетичного виховання 
дошкільників 

 
95. Шпильова Анастасія Володимирівна, магістрантка 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 

Форми мислення дітей дошкільного віку 
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СЕКЦІЯ 2 

Інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку 
 

Керівник секції: 
 

Газіна Ірина Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент  
 

Модератор: Пукас Іванна Леонідівна,  
кандидат педагогічних наук 

 

1. Martsyniv Viktoriia, pre-school teacher, Langpei International kindergarden 
(Китай)  

Development of preschool children in the conditions of an international 
pre-school International kindergarden 

 

2. Барабаш Людмила Іванівна, вихователь ЗДО №16 вихователь 
Кам’янець-Подільського ЗДО №16 «Айболить» 

Інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку 
 

3. Барбелюк Алла Віталіївна, студентка 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 використання LEGO-технологій в освітньому просторі 
закладу дошкільної освіти 

 

4. Басалига Оксана Володимирівна, завідувач Кам’янець-Подільським 
ЗДО №5 «Олімпійський»; Коваль Світлана Олексіївна, вихователь-
методист Кам’янець-Подільського ЗДО №5 «Олімпійський» 

STREAM-HUB – новий тренд в дошкільній освіті 
 

5. Блажевич Ольга Іванівна, старший викладач кафедри української 
мови і літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  

Інноваційні підходи до формування звуковимови дітей дошкільного віку 
 

6. Брозницька Таїсія Миколаївна, вихователь-методист Кам’янець-
Подільського ЗДО №9 «Барвистий віночок» 

Методичні аспекти організації інноваційної діяльності у закладах 
дошкільної освіти 

 

7. Газіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Творчий підхід до навчання математики дітей старшого дошкільного 
віку (на основі методики Жені Кац «Математика з ножицями») 
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8. Герасимова Марина Степанівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №12 «Веселка» 

Інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку 
 

9. Граб Інна, вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО №9 «Барвистий 
віночок» 

Скрайбінг в освітньому процесі  закладу дошкільної освіти 
 

10. Гудима Тетяна Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №9 «Барвистий віночок» 

Застосування інноваційних засобів у роботі з обдарованими дітьми 
 
11. Гуменюк Інна Миколаївна, викладач соціальних дисциплін кафедри 

соціальна робота та психологія Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Модернізація системи управління закладами освіти та 
забезпечення якості освітніх послуг: досвід та інновації 

 
12. Дуброва Тетяна Володимирівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №21 «Золота рибка» 
Формування у дошкільників соціально адаптованої, 

ресурсозбережувальної та екодоцільної моделі поведінки крізь призму 
програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» 

 
13. Зімакова Лілія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

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

Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників 
за технологією кооперованого навчання 

 
14. Зінько Валентина Василівна, вихователь закладу дошкільної освіти 

ясла-садок №19 комбінованого типу Червоноградської міської ради 
Окремі аспекти розвитку читання дітей дошкільного віку за 

методикою Л.В. Шелестової 
 

15. Ілханова Ольга Степанівна, магістрантка 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 

Здоров’язбережувальні технології в контексті фізичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку 
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16. Калинюк Євгенія Миколаївна, начальник відділу дошкільної та 
інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської  
міської ради; 

Маленька Наталія Іванівна, завідувач Кам’янець-Подільським  
ЗДО №19 «Калинка» 

Управлінський аспект впровадження інновацій в освітній процес 
сучасного закладу дошкільної освіти 

 
17. Ковальчук Альона Вікторівна, магістранка 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 

Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

 
18. Колесник Жанна Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №23 «Лелека» 
Інформаційно-комунікаційна технологія: дистанційна освіта і 

дистанційне навчання дітей дошкільного віку 
 
19. Кринтовська Аліна Сергіївна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Медіаосвіта в закладах дошкільної освіти 
 

20. Лисак Ю.І., магістрантка 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 

Використання інноваційних технологій навчання в процесі 
розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти 

 

21. Маїк Зоряна Богданівна, магістранка 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 мультимедійних засобів навчання у 
роботі з дітьми дошкільного віку 
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22. Мастикаш Наталія Володимирівна, директор закладу дошкільної 
освіти ясла-садок №9 «Ангелятко» м. Червоноград 

Інноваційний підхід до управління дошкільним навчальним 
закладом (на прикладі діяльності закладу дошкільної освіти ясла-садок 
№9 «Ангелятко» м. Червоноград) 

 
23. Мельник Лариса Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Актуальність питання творчого самовираження дошкільників у 

форматі вальдорфської педагогіки 
 

24. Мервінська Тетяна Валеріївна, магістрантка 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 

Освітній геокешенг як технологія ознайомлення дітей із рідним краєм 
 

25. Мороз Уляна Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО №9 
«Барвистий віночок» 

Дитяча мультиплікація як засіб освоєння мультимедійних 
технологій 

 
26. Наумов Арсеній Олександрович, магістрант Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Науковий 
керівник – Тадеуш О.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Сучасні інноваційні технології в освіті 
 

27. Оліховська Наталія Михайлівна, вчитель-логопед Хмельницького 
ЗДО №18 «Зірочка» 

Підвищення мовленнєвої активності дітей методами мнемотехніки 
 
28. Олійник Олена Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Сучасні аспекти освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти 

засобами дистанційного спілкування у форматі мобільного інтернет-
сервісу MyOwnConference 

 

29. Підлісна Яна Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільського ЗДО №17 
«Світлячок» 

STEM-педагогіка майбутнього у вихованні дітей дошкільного віку 
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30. Підфігурна Ірина Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №9 «Барвистий віночок» 

Інноваційна технологія «ПІСОК-PLAY» 
 

31. Поберевська Тетяна Леонтіївна, вихователь Кам'янець-
Подільського навчально-реабілітаційного центру 

Гудзикотерапія – як прийом розвитку та корекції дрібної моторики у 
дітей дошкільного віку із порушенням опорно-рухового апарату 

 
32. Прокопішена Лариса Василівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №8 «Колосок» 
Інноваційні технології розвитку дошкільника 
 

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

Аналіз інноваційних підходів у системі фізичного виховання дітей 
дошкільного віку 

 
34. Романишина Любов Йосипівна, вчитель інформатики Кам'янець-

Подільського навчально-реабілітаційного центру 
Використання ІКТ – новий навчально-розвиваючий засіб для 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку 
 

35. Романюк Людмила Анатолівна, вихователь Хмельницького ДНЗ 
№50 «Лелеченька»; 

Люх Валентина Вікторівна, вихователь Хмельницького ДНЗ №50 

«Лелеченька» 
Інноваційні технології (ігрові технології «логіка для дошкільнят») 
 

36. Савчук Наталія Богданівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Поліщук С. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Впровадження інноваційних освітніх технологій в умовах сучасного 
закладу дошкільної освіти 

 
37. Саноцька Людмила Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №23 «Лелека» 
Застосування Інтернет і мультимедійних технологій у виховному 

процесі з дітьми логопатами 
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38. Сахарук Ольга Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №12 «Веселка» 

Інформаційно-комунікаційні технології – як чинник підвищення 
якості дошкільної освіти 

 
39. Федулова Валентина Борисівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-

Подільського ЗДО №3 «Теремок» компенсуючого типу  
Інновації у формуванні логіко-математичної компетентності 

дітей дошкільного віку 
 

40. Ферманюк Ірина Юріївна, музичний керівник Кам’янець-Подільського 
ЗДО №12 «Веселка» 

Використання інноваційних технологій на заняттях з музичного 
виховання в закладі дошкільної освіти 

 
41. Філіппова Світлана Альбертівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №18 «Зірочка» 
Ментальна карта як метод візуалізації та структурування 

інформації 
 

42. Черній Оксана Петрівна, вихователь-методист Кам’янець-
Подільського ЗДО №1 «Барвінок» 

Методичний конструкт виховання патріотизму в дошкільників 
засобами художньої літератури 

 
43. Четвертак Наталія Володимирівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №5 «Олімпійський» 
Використання інноваційної методики «лялька як персона» в ЗДО 
 

44. Чорненька Наталія Олександрівна, завідувач Грушківським 
ДНЗ «Пролісок»   

Використання інноваційних методик у роботі педагогів 
Грушківського ДНЗ «Пролісок»  

 
45. Шевеленко Таїсія Антонівна, магістрантка 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 

Інноваційні технології в організації інклюзивного навчання в 
закладах дошкільної освіти 
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46. Шершун Тетяна, вихователь з англійської мови Кам’янець-
Подільського ЗДО _№ 20 «Дзвіночок» 

Використання мнемотехніки під час вивчення англійської мови 
дітьми  дошкільного віку 

 
47. Широкорадюк Людмила В’ячеславівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №15 «Джерельце»; 
Клімова Юлія Вікторівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №15 «Джерельце» 
Використання паличок Кюізенера для розвитку логіко-

математичних здібностей дітей дошкільного віку 
 

48. Шостак Наталія Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №23 «Лелека» 

Cloud Computing: хмарна технологія та її ресурсо-орієнтовні 
можливості у діяльності вихователя дошкільних навчальних закладів 

 
49. Янголь Галина Вікторівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, вихователь ДНЗ №57 
Вінницької міської ради. Науковий керівник – Федорчук В.В., кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та управління 
навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

Використання мнемотехніки у розвитку пам’яті старших 
дошкільників 
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СЕКЦІЯ 3 
Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах 

модернізації 
 

Керівник секції: Бабюк Тетяна Йосипівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Модератор: Каньоса Наталія Григорівна, 
кандидат психологічних наук, доцент 

 

1. Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Методична робота як засіб підвищення професійної 
компетентності вихователів дітей дошкільного віку 

 
2. Базна Ірина Віталіївна, магістрантка 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» 

Рoзвиток психoлoгo-пeдaгoгiчнoї думки прo цiннiснi oрiєнтaцiї 
мaйбутньoгo педагога 

 
3. Бачинський Д.П., аспірант кафедри педагогіки та управління 

навчальним закладом 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 

Підготовка вчителів музичного мистецтва до розвитку творчих 
здібностей здобувачів освіти 

 
4. Беспалько Ганна Михайлівна, асистент кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича 

Образотворче мистецтво у розвитку творчої індивідуальності 
майбутніх вихователів 

 
5. Беніцька Зінаїда Францівна, завідувач Кам’янець-Подільським 

ЗДО №8 «Колосок» 
Феномен педагогічної культури батьків у контексті проблеми 

педагогічного просвітництва 
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6. Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Педагогічна творчість як джерело професійного 
самовдосконалення вихователя закладу дошкільної освіти 

 

7. Вашак Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

Професійна підготовка майбутніх вихователів до використання 
інформаційно-комунікативних технологій під час викладання 
дисципліни «Організація та керівництво дошкільною освітою» 

 

8. Вишиванюк Надія Михайлівна, магістрантка 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 основ професіоналізму майбутніх учителів 
 

9. Війтович Лілія Степанівна, магістрантка Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Науковий 
керівник – Красовська О.О., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри початкової та дошкільної освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 

Альтернативні педагогічні технології у професійній підготовці 
майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти в галузі художньо-
естетичного виховання дітей 

 

10. Війтович Ольга Степанівна, магістрантка Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 
Науковий керівник – Красовська О.О., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри початкової та дошкільної освіти Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 

Мистецька освіта в системі формування особистості вихователя 
закладу дошкільної освіти 

 

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

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

Розвиток творчого потенціалу педагога у спадщині В.О. Сухомлинського 
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12. Гаврищук Надія Дмитрівна, магістрантка 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 

Мовленнєвий компонент професійної діяльності вихователя ЗДО 
 
13. Галайбіда Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

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

How to engage young learners 
 
14. Гнізділова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

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

Навчальна дисципліна «Сімейне і суспільне виховання дошкільників 
у зарубіжних державах» у системі професійної підготовки фахівців 
дошкільної освіти 

 
15. Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

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

Методика використання дитячих творів В.О. Сухомлинського у 
вихованні почуття поваги до дорослих у дошкільників 

 
16. Горобець Анастасія Анатоліївна, магістрантка 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 

Формування іміджу майбутніх фахівців дошкільної освіти в 
контексті професійної підготовки 

 
17. Гришко Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

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

Формування soft skills у майбутніх вихователів під час вивчення 
курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних 
уявлень дошкільників» 

 
18. Гудима Вікторія Ігорівна, магістрантка ДВНЗ «Прикарпатський 

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

Педагогічні умови спілкування майбутніх педагогів з 
дошкільниками 

 
19. Данилів Ольга Романівна, магістрантка 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» 

Програма становлення моральної поведінки у дошкільному віці 
 

20. Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Інклюзивна компетентність фахівців закладу дошкільної освіти 
 
21. Дорошева Світлана Юріївна, студентка Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Науковий 
керівник – Рудічєва Н.К., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Підготовка майбутніх вихователів до впровадження 
нетрадиційних технік малювання у заклади дошкільної освіти 

 
22. Дудченко Володимир Степанович, кандидат філософських наук, 

доцент, викладач кафедри соціальної роботи та психології Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;  

Нестеренко Валерій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент 
Подільського державного аграрно-технічного університету 

Проблеми інклюзивної педагогіки в умовах модернізації. Соціально-
філософський аналіз 

 
23. Іщук Тетяна Василівна, старший викладач кафедри психології 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  
Розвиток творчої індивідуальності особистості в процесі 

професійного становлення 
 
24. Калинюк Євгенія Миколаївна, начальник відділу дошкільної та 

інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 
Компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної 

діяльності 
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25. Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Професійна підготовка майбутніх вихователів до формування у 
дошкільників креативного потенціалу 

 

26. Карапузова Ірина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

Підготовка майбутніх вихователів до організації дослідницької 
діяльності дошкільників 

 

27. Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 
заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту 
післядипломної освіти УМО АПН України 

ЦИФРОВА АДЖЕНДА ОСВІТИ: шляхи та підходи реформування сьогодні 
 

28. Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри психології та педагогіки Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Формування soft skills у майбутніх вихователів під час вивчення 
навчальної дисципліни «Психологія» 

 

29. Ковалевська Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до 
використання ІКТ-технологій в просторі сучасного ЗДО 

 

30. Колтунович Тетяна Анатоліївна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Розвиток креативного потенціалу особистості студента 
 

31. Комісарик Марія Іванівна, кандидтат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Професійна творчість як важлива характеристика діяльності 
викладача при викладанні методик дошкільної освіти 

 

32. Костик Любов Богданівна, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Родоцентричне виховання – один із основних чинників формування 
характеру дитини 



ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: 
гармонія партнерської взаємодії», 28–29 жовтня 2020 року 

 – 30 – 

 

33. Кравчук Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів 
Тернопільського НВК №35 

Вплив ідей нової української школи на зміст діяльності педагогів 
закладів дошкільної освіти 

 

34. Крушановська Тетяна Петрівна, завідувач Кам’янець-Подільським 
ЗДО №16 «Айболить»  

Інтеграція інноваційних технологій в управлінському та 
освітньому процесах дошкільного закладу 

 

35. Кузнєцова Катерина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 
асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Quest-технологія у професійній підготовці майбутніх фахівців 
дошкільної освіти 

 

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

Формування педагогічної культури магістрів музичних 
спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін 

 

37. Лисенко Неллі Василівна, доктор педагогічних наук, професор  
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Актуальні напрями підготовки магістрів спеціальності 
012 «Дошкільна освіта» в умовах трансформації змісту освітніх 
компонентів нормативного і вибіркового циклів 

 

38. Мазуренок Надія Іванівна, старший викладач кафедри іноземних 
мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Активізація творчої діяльності майбутніх фахівців дошкільної 
освіти на заняттях з іноземної мови 

 

39. Маленька Наталія Іванівна, завідувач Кам’янець-Подільським 
ЗДО № 19 «Калинка» 

Професійна мобільність як чинник формування 
конкурентоспроможної особистості сучасного педагога 

 

40. Манжелій Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Формування професійної компетентності майбутніх вихователів 
у процесі педагогічної практики 
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41. Марущак Ірина Володимирівна, завідувач Кам’янець-Подільським  
ЗДО № 1 «Барвінок» 

ІКТ-технології як невід’ємна складова професійної 
компетентності сучасного педагога ЗДО 

 

42. Матішак Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Організаційно-педагогічні умови формування професійної 
компетентності майбутніх вихователів ЗДО в умовах дистанційного 
навчання 

 

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

Управління системою роботи з батьками обдарованих дітей у 
закладах освіти 

 

44. Мироненко Карина Олександрівна, студентка Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Науковий 
керівник – Рудічєва Н.К., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Підготовка майбутніх вихователів до організації і проведення 
піших переходів з дітьми дошкільного віку 

 

45. Мєсяцева Яна Олександрівна, магістрантка 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 професійної майстерності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів під час педагогічної практики 

 

46. Митрюк Наталія Юріївна, магістрантка 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» 

Експериментальне дослідження з розвитку естетичної культури 
майбутнього педагога 

 

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

Роль засобу моделювання в удосконаленні геометричної підготовки 
фахівців дошкільної освіти 
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48. Мрічко Наталія Михайлівна, магістрантка 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» 

Програма формування самооцінки старших дошкільників 
 
49. Олійник Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

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

Авторські педагогічні технології в практиці підготовки педагогів 
дошкільної освіти (на прикладі Республіки Польща) 

 
50. Оніщук Світлана Іванівна, завідуюча Хмельницьким дошкільним 

навчальним закладом №5 «Соловейко» 
Управлінські аспекти забезпечення професійного зростання 

молодих спеціалістів в умовах закладу дошкільної освіти 
 
51. Палагнюк Ольга Василівна, кандидат психологічних наук, 

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

Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей 
майбутнього фахівця дошкільної галузі 

 
52. Панчук Ліза Юріївна, магістрантка 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 

Методика використання тривалих спостережень за сезонними 
змінами у природі в процесі роботи з дітьми дошкільного віку 

 
53. Політовська Уляна Мирославівна, магістрантка 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» 

Методика розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку 
 
54. Пономар Аліна Віталіївна, студентка Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Білаш Олена Олександрівна, 
студентка Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. Науковий керівник – Рудічєва Н.К., кандидат педагогічних наук, 
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доцент, доцент кафедри початкової та професійної освіти Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Профілактика плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку 
 
55. Попович Анжеліка Станіславівна, доктор педагогічних наук, 

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

Лінгвоекологічні аспекти в навчанні української мови майбутніх 
фахівців дошкільної освіти 
 

56. Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної 
освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 

Виховний потенціал позааудиторної діяльності у формуванні 
естетичної культури майбутніх педагогів 

 
57. Перепелюк Інна Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

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

Підготовка сучасного фахівця дошкільної освіти до співпраці з 
родиною: досвід Республіки Польща 

 
58. Рейпольська Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання Інститут 
проблем виховання НАПН України 

Розвивальне освітнє середовище як умова забезпечення 
інтеграційних процесів індивідуального розвитку  дитини 

 
59. Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна, асистент кафедри 

педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 

Впровадження ідей Монтессорі-освіти в роботу з дітьми 
дошкільного віку в українському зарубіжжі США і Канади 

 

60. Савчук Наталія Богданівна, вихователь-методист 
Тернопільського НВК №35 

Використання QR-кодів у освітньому процесі 
 

61. Сечейко Олена Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного 
університету 

Застосування парадигми транзактного аналізу при підготовці 
педагогів до роботи з обдарованими дітьми 
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62. Ситник П.А., аспірант кафедри педагогіки та управління навчальним 
закладом 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 проведення інтерактивних занять в освітньому 
процесі закладів вищої освіти 

 
63. Скоморовська Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Підготовка майбутніх вихователів ЗДО до освітньої роботи з 

дошкільниками в умовах дистанційного навчання 
 
64. Солов’янчук Ольга Володимирівна, вихователь-методист 

Кам’янець-Подільського ЗДО №2 «Гномик» 
Методична робота як засіб підвищення професійної 

компетентності вихователів дітей дошкільного віку 
 
65. Тарановська Іванна Михайлівна, магістрантка 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 

Підготовка батьків до організації фізичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку у сім’ї 

 
66. Тимчук Валентина Леонідівна, магістрантка 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  

Організація морального виховання старших дошкільників у 
закладах дошкільної освіти 

 
67. Тимчук Марія Олександрівна, магістрантка 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» 

Програма формування художньої культури майбутніх учителів 
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68. Трофименко Анастасія Олександрівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Продуктивне навчання різних видів іншомовної мовленнєвої 
діяльності в умовах модернізації освіти 

 
69. Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Формування готовності педагогів дошкільної освіти до роботи з 
дітьми з особливими освітніми потребами 

 
70. Чорна Катерина Геннадіївна, магістрантка 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 

Сучасні психолого-педагогічні вимоги до професійної діяльності 
вихователів дітей дошільного віку 

 
71. Шевеленко Таїсія Антонівна, головний спеціаліст відділу 

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

Моніторинг – сучасний засіб управління в закладі дошкільної освіти 
 
72. Шевеленко Таїсія Антонівна, головний спеціаліст відділу 

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

Назарук Наталія Іванівна, вихователь-методист Кам’янець-
Подільського ЗДО №18 «Зірочка» 

Медіакомпетентність педагога як фактор формування 
медіакультури дошкільника 

 
73. Янчук Тетяна Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №20 «Дзвіночок» 
Розвивальний потенціал занять у центрі приготування їжі та їх 

інтеграція в інші розвивальні центри (за програмою «Крок за кроком») 
 

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

Інноваційна спрямованість освітнього процесу в закладі 
дошкільної освіти як педагогічна умова формування фахової 
компетентності вихователів 
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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: Дорож Ірина Анатоліївна,  
кандидат педагогічних наук 

 

1. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Habilitated doctor of social sciences in the 
field of pedagogy, Docent, Professor of social sciences (pedagogy), Jan Dlugosz University 
in Czestochowa Department of Pedagogy, Faculty of Social Sciences (Польща) 

Развитие умений диалогической речи у детей младшего школьного 
возраста в системе дополнительного образования 

 
2. Андрухович О.І., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

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

Забезпечення відчуття досягнення успіху у процесі математичної 
освіти дітей дошкільного й молодшого шкільного віку 

 
3. Бабенкова Марина Олегівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Базові здібності дітей дошкільного віку як основа для реалізації 
предметно-технологічних компетентностей 

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

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

Педагогічні можливості творчої спадщині С. Русової в становленні 
особистості дитини 

 
5. Беженар Альона Вікторівна, магістрантка 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 

Технології формування алгоритмічної компетентності здобувачів 
освіти в умовах інформатизації освітнього процесу 
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6. Бик Валентина Станіславівна, магістрантка Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Особливості розвитку критичного мислення дітей  
шестирічного віку 

 

7. Благун Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

Екологія слова в умовах глобалізації інформаційного простору 
 

8. Блонська Софія Степанівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування в учнів 
національно-патріотичного виховання засобами фразеологізмів 

 

9. Богонос Діана Василівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування 
пунктуаційних навичок молодших школярів під час вивчення теми 
«Речення» 

 

10. Боднарюк О.Д., вчитель початкових класів навчально-виховного 
комплексу «Берегометська гімназія» Вижницької районної ради Чернівецької 
області. Науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Технології розвитку мислення дітей в умовах модернізації освіти 
 

11. Брила Ілона Анатоліївна, магістрантка 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 

Мотиваційний чинник у формуванні читацької компетентності 
молодших школярів 
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12. Вишинська Ольга Семенівна, магістрантка Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка. Науковий 
керівник – Колток Л.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 

Критичне мислення як складова розумової діяльності учнів 
початкових класів 

 
13. Волощук Надія Олександрівна, завуч з виховної роботи Кам’янець-

Подільської СЗОШ №5 
Розвиток професійної компетентності педагога-організатора у 

створені виховного простору для розвитку особистості учня 
 
14. Гаврилів Ольга Андріївна, магістрантка 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 

«Storytelling» як ефективна технологія у формуванні лексичних 
умінь молодших школярів 

 
15. Гайдамашко Ольга Миколаївна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №9 «Барвистий віночок» 
Використання новітніх педагогічних технологій в освітньому 

процесі сучасного закладу дошкільної освіти 
 
16. Герасимюк Богдана Миколаївна, магістрантка Кам’янець-

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

Обґрунтування методологічних засад партнерства ЗЗСО 
 
17. Гладчук Людмила Михайлівна, магістрантка Кам’янець-

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

Ознайомлення молодших школярів із частинами мови на 
матеріалі дитячого пісенного фольклору 
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18. Гнідко Карина Пилипівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії 
та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Передумови дизайнерського проектування дітьми дошкільного та 
молодшого шкільного віку 

 
19. Годик Б.В., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – Галайбіда О.В., 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Vocabulary activities for young learners 
 
20. Городиська Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

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

Наступність у формуванні лексичної компетентності дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах Нової української 
школи 

 
21. Гоцуляк Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст 

вищої категорії, викладач Івано-Франківського фахового коледжу 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи у період змішаного навчання 

 
22. Губарєва Тетяна Сергіївна, студентка Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Науковий керівник – 
Рудічєва Н.К., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
початкової та професійної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди 

Емоційно-вольова готовність дитини до навчання у школі як 
психолого-педагогіна проблема 

 
23. Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

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

Ранкові зустрічі як засіб розвитку емоційного спілкування 
молодших школярів 
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24. Гуменюк Оксана Миколаївна, магістрантка 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 навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного 
віку в умовах інформатизації освіти 

 
25. Гура Марина Юріївна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Інтерактивні вправи для розвитку мовленнєвої культури дітей 
молодшого шкільного віку 

 
26. Дембіцька Анастасія Геннадіївна, магістрантка 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 предметної математичної компетентності 
здобувачів дошкільної і початкової освіти в процесі навчання засобами 
інтерактивних технологій   

 
27. Довгань Олена Сергіївна, асистент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 

Роль Lego-конструювання в розвитку дітей дошкільного віку та 
молодших школярів 

 
28. Дорож Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-
подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

Ковальчук Анатолій Федорович, старший викладач кафедри теорії та 
методик початкової освіти Кам’янець-подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Готовність здобувачів вищої освіти до формування предметно-
технологічних компетентностей у дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку в процесі дизайн-освіти 
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29. Драбич Тетяна Вікторівна, вчитель-логопед ЗДО №19 
Червоноградської міської ради 

Логопедичний масаж у корекційній роботі з дітьми з 
дизартричними розладами 

 
30. Дранчук Христина Ярославівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування 
культуромовних навичок молодших школярів засобами сучасних 
технологій навчання 

 
31. Жураховська Алла Валеріївна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до розвитку граматичних 
умінь молодших школярів засобами інтерактивних технологій 
навчання 

 
32. Звавацька Юлія Василівна, вчитель початкових класів 

Гаврилівської початкової школи імені Васильцова В.В. – Героя «Небесної 
сотні» 

Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі 
навчання 

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

доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  
Стилі виховання дитини дошкільного та молодшого шкільного  

віку в сім`ї 
 
34. Калачова Марія Олександрівна, магістрантка Кам’янець-

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

Сутність, зміст та структура соціальної компетентності дітей 
молодшого шкільного віку 
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35. Калита Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка  

Романець Іванна, магістрантка Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 

Ілюстративний матеріал у структурі підручника  
«я досліджую світ» 

 
36. Каліновська Антоніна Олександрівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до розвитку креативності 
молодших школярів на основі компетентнісного підходу 

 
37. Капелюх Лілія Віталіївна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Соціальна компетентність як ціннісний аспект розвитку 
особистості дитини 

 
38. Карвасарська Галина Юріївна, магістрантка Кам’янець-

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

Розвиток критичного мислення дітей у закладах дошкільної та 
початкової освіти 

 
39. Карпа Орися Степанівна, магістрантка Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – 
Скалич Л.Й., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 

Практичні методи навчання як основа розумової діяльності 
молодшого школяра під час вивчення природознавства у початковій 
школі 
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40. Кіліченко Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Наступність у формуванні культури спілкування у дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку 

 
41. Кісиличук Ганна Олексіївна, магістрантка Кам’янець-

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

Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами арт-
технологій 

 
42. Кіт Ірина Федорівна, вихователь Кам’янець-Подільського  

ЗДО №22 «Чебурашка» 
Впевнений старт – сходинка в НУШ 
 
43. Коврик Богдана Миколаївна, магістрантка Кам’янець-

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

Гендерна толерантність: соціально-педагогічний аспект 
 
44. Копин Катерина Михайлівна, студентка Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Науковий 
керівник – Рудічєва Н.К., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Піший перехід як засіб розвитку витривалості дітей старшого 
дошкільного віку 

 
45. Корженко Юлія Ігорівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування 
культуромовних навичок молодших школярів засобами лексикології 

 
46. Крива Оксана Зеновіївна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Здатність учителя початкової школи до збагачення словникового 
запасу молодших школярів антонімами 

 
47. Кубряк Галина Павлівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Шляхи формування ціннісного ставлення до традицій українського 
народу дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку 

 
48. Кульчицька Оксана Віталіївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №2 «Гномик» 
Соціально-економічна освіта дошкільників – крок в європейське 

майбутнє 
 
49. Купина Тетяна Іванівна, магістрантка Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Науковий 
керівник – Красовська О.О., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри початкової та дошкільної освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 

Особливості забезпечення умов наступності у процесі формування 
загальнокультурної компетентності дітей в закладах дошкільної 
освіти та Нової української школи 

 
50. Кусяк Оксана Романівна, директор Тернопільського навчально-

виховного комплексу №35 
Наступність у роботі ЗДО та початкової школи, як умова успішної 

адаптації дітей до НУШ 
 
51. Кушнір Анастасія Віталіївна, магістрантка Кам’янець-

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

Особливості формування толерантності дітей шестирічного віку 
 
52. Лаврухіна Вікторія Вячеславівна, студентка Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Науковий 
керівник – Рудічєва Н.К., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
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кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Фізична готовність дитини до школи як психолого-педагогічна 
проблема 

 
53. Латюк Юлія Сергіївна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Ігрові вправи для розвитку емоційного інтелекту першокласників 
 
54. Левицький Вадим Едуардович, кандидат педагогічних наук, 

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

Особливості виховання єдиної дитини в сім’ї 
 
55. Лисенко Юлія Іванівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Городиська О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 

Проєктні технології у дошкільній та початковій освіті в умовах 
Нової української школи 

 
56. Ліпчевська Інна Леонідівна, аспірант, науковий співробітник 

Інституту педагогіки НАПН України. Науковий керівник – Богданець-
Білоскаленко Н.І., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу 
навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 
педагогіки НАПН України 

Бесіда як метод розвитку усного українського мовлення дітей 
національних спільнот у контексті забезпечення наступності між 
дошкільною та початковою освітою 

 
57. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

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

Особливості пізнавальної діяльності молодших школярів з 
тяжкими порушеннями мовлення 

 
58. Лозорко Дарія Іванівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Борисова Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
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музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

Здатність учителя початкової школи до підвищення 
ефективності уроку музичного мистецтва засобами інтерактивних 
технологій 

 

59. Лукашова Юлія Олександрівна, аспірант кафедри дошкільної освіти 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Педагогічні умови реалізації наступності у трудовому вихованні 
дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку 

 

60. Маланчук Катерина Андріївна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до розвитку пошуково-
дослідної діяльності молодших школярів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій 

 

61. Мартіна Олеся Володимирівна, кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Особливості застосування гри в системі формування лексичної 
компетентності дітей дошкільного віку 

 

62. Марценюк Олена Валентинівна, логопед управління освіти 
Шепетівської міської ради 

Особливості стану розвитку та процесу формування переказу у 
дітей старшого дошкільного віку із третім рівнем загального 
недорозвитку мовлення 

 

63. Меленко Галина Юріївна, магістрантка 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 

Застосування технологій розвитку критичного мислення 
здобувачів освіти 

 

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

Особливості навчання англійської мови дітей покоління А 
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65. Миронова Вікторія Василівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до розвитку творчих 
здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти засобами 
сучасних технологій навчання 

 

66. Мисько Ірина Петрівна, викладач кафедри початкової та 
дошкільної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука» 

Розвиток пізнавального інтересу учнів початкової школи в процесі 
медіаосвіти 

 

67. Михасюта Тетяна Вікторівна, магістрантка Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Використання технології «Щоденні 5» під час букварного періоду 
навчання грамоти 

 

68. Мищик Євгенія Миколаївна, магістрантка Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та 
методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Використання ІКТ у процесі засвоєння «словникових» слів у 1 класі 
 

69. Міськова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука; 

Петровці Еніко, магістрант Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука 

Реалізація принципу наступності під час вивчення арифметичних 
задач у закладах дошкільної освіти та початковій школі 

 

70. Морозовська Світлана Анатоліївна, магістрантка Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 
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Особливості процесу формування просторових уявлень у дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку 

 
71. Мунтян Анна Василівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування в учнів 
поняття про частини мови 

 
72. Нікольчук Олена Олексіївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №19 «Калинка» 
Наступність дошкільної освіти в педагогічній теорії і практиці 

західно-європейських педагогічних діячів минулого 
 
73. Олинець Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

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

Формування англомовної компетентності молодших школярів в 
умовах педагогіки партнерства 

 
74. Павленко Надія Василівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування 
синтаксичних умінь молодших школярів засобами інноваційних 
методів навчання 

 
75. Панчишин Оксана Ігорівна, магістрантка Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. Науковий 
керівник – Скалич Л.Й., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 

Використання словесних методів навчання у освітньому процесі 
початкової школи 

 
76. Пархоменко Тетяна Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №9 «Барвистий віночок» 
Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї з екологічного 

виховання дітей дошкільників 
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77. Пастух Інна Олександрівна, магістрантка 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 

Технології розвитку життєвої компетентності молодших 
школярів в умовах реформування освіти 

 

78. Перчак Галина Сергіївна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування 
текстотворчих умінь четвертокласників засобами сучасних 
технологій навчання 

 

79. Пилип’юк Яна Дмитрівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування читацької 
компетентності молодших школярів засобами лінгвостилістики 

 

80. Погомій Христина Валеріївна, магістрантка 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 

Технології формування екологічної компетентності молодших 
школярів на уроках «Я досліджую світ» 

 

81. Рачковська Тетяна Михайлівна, вихователь Кам’янець-
Подільського ЗДО №8 «Колосок» 

Шляхи реалізації наступності дошкільної і початкової освіти 
 

82. Раца О.Д., вчитель початкових класів навчально-виховного 
комплексу «Берегометська гімназія» Вижницької районної ради Чернівецької 
області. Науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Технології розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного 
віку та молодших школярів в умовах Нової української школи 
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83. Рекіта В.В., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – Галайбіда О.В., 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Grammar of words for young learners 
 
84. Рибак Анастасія Ігорівна, вихователь Кам’янець-Подільського  

ЗДО №22 «Чебурашка» 
Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного 

віку до навчання у школі 
 
85. Рубан Валентина Володимирівна, вихователь Кам’янець-

Подільського ЗДО №12 «Веселка» 
Наступність дошкільної та початкової освіти в педагогічній 

теорії та практиці 
 
86. Севастьянова Юлія Ігорівна, магістрантка Кам’янець-

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

Педагогічний потенціал використання наочності в освітньому процесі 
 
87. Семенчук Уляна Ігорівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Моральне виховання в освітній парадигмі 
 
88. Скалич Любов, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка; 

Зінько Антоніна, магістрантка Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 

Історія розвитку педагогічних технологій 
 
89. Совік Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

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

Наступність як педагогічна умова ефективного розвитку 
музичних здібностей дітей дошкільного віку та учнів початкової 
школи 
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90. Станіченко Оксана Федорівна, аспірант кафедри дошкільної освіти 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Праця у природі як засіб виховання чуйності у дітей  
дошкільного віку 

 
91. Стасюк Олена Дмитрівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

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

Дистанційні форми підготовки дітей дошкільного віку до вступу у 
заклад загальної середньої освіти 

 
92. Стефанюк Наталія Василівна, магістрантка Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Городиська О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

Реалізація принципів перспективності й наступності у вивченні 
української мови у початковій школі 

 
93. Стефурак Наталія Василівна, магістрантка 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 аналізу текстів художніх творів здобувачами 
початкової освіти на уроках літературного читання 

 
94. Стоцька Майя Станіславівна, вчитель початкових класів 

Кам'янець-Подільського НВК №9 ім. А.М. Трояна 
Розвиток емоційного інтелекту учнів початкових класів в умовах 

Нової української школи 
 
95. Стоцька Олена Миколаївна, вихователь ГПД Кам'янець-

Подільського НВК №9 ім. А.М. Трояна; 
Карпенко Тетяна Василівна, вчитель початкових класів Кам'янець-

Подільського НВК №9 ім. А.М. Трояна 
Ранкові зустрічі як засіб позитивного налаштування на освітню 

діяльність молодших школярів 
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96. Сумарюк Юлія Михайлівна, магістрантка 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 

Технології підвищення мотивації здобувачів початкової освіти у 
процесі навчання мовно-літературної освітньої галузі 

 
97. Сухар Вікторія Олександрівна, магістрантка Кам’янець-

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

Формування громадянської компетентності дітей  
шестирічного віку 

 
98. Ткачук Олена Володимирівна, вчитель початкових класів 

Циківської ЗОШ І-ІІ ступенів, Чемеровецького району 
Шляхи активізації критичного мислення у молодших школярів в 

умовах Нової української школи 
 
99. Ткачук Руслана Анатоліївна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №9 «Барвистий віночок» 
Сучасний етап розвитку вітчизняної та зарубіжної 

лігводидактики 
 
100. Тополя І.П., вчитель Кам’янець-Подільської ЗОШ №8 І-ІІІ ступенів. 

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

Творча активність в системі розвитку креативності особистості 
здобувачів освіти 

 
101. Третяк Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

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

Формування граматично правильного мовлення в дітей 
дошкільного віку 

 
102. Тягній Олеся Валентинівна, магістрантка Кам’янець-

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

Вікові особливості виховання морально-етичних якостей 
особистості молодшого школяра 

 
103. Федорів Ірина Володимирівна, магістрантка Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Городиська О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

Шляхи активізації комунікативної діяльності дітей у дошкільній 
та початковій ланках освіти 

 
104. Хомишин Софія Борисівна, магістранка 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 інтересу до навчання у старших дошкільників  
засобами казки 

 
105. Хоміцька Анна Миколаївна, магістрантка 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 

Збагачення активного словникового запасу молодших школярів 
засобами технології «Mind map»  

 

106. Хомовська Наталія Анатоліївна, магістрантка Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Ковальчук О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Шляхи формування екологічної компетентності майбутніх 
учителів початкових класів 

 

107. Чайка Ганна Адольфівна, магістрантка 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 

Технології розвитку правових уявлень здобувачів освіти в Новiй 
українськiй школi 
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108. Чайка Юлія Олександрівна, магістрантка 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 

Технології формування дослідницьких умінь молодших школярів в 
умовах інформатизації освіти 

 
109. Чупак Наталія Григорівна, магістрантка 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 

Технології формування здоров’язбережувальної компетентності 
здобувачів початкової освіти в Новій українській школі 

 
110. Шевчук Зореслава Сергіївна, кандидат філологічних наук, 

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

Основні підходи до формування мовленнєвих компетентностей 
дітей дошкільного віку 

 
111. Юзів Зоряна Ігорівна, магістрантка Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – 
Колток Л.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 

Технологія проектного навчання – інноваційний підхід до 
формування природознавчих компетентностей молодших школярів 

 
112. Яворська Мар’яна Іванівна, магістрантка 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 

Здатність учителя початкової школи до формування в учнів 
текстотворчих умінь 
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СЕКЦІЯ 5 
Психологічний супровід становлення особистості дитини 

 

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

Модератор: Бугера Юлія Юріївна,  
кандидат педагогічних наук 

 

1. Баліцька Людмила Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №2 «Гномик»  

Гра як задоволення, розвага і спосіб емоційної підтримки дитини в 
період адаптації 

 
2. Беніцька Зінаїда Францівна, завідувач Кам’янець-Подільським 

ЗДО №8 «Колосок»; 
Гуменюк Світлана Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільським 

ЗДО №8 «Колосок» 
Використання прийомів ейдетики у навчальній діяльності  

дошкільників з особливими освітніми потребами 
 
3. Берецька Єлізавета Ігорівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Панчук Н.П., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 

Формування комунікативної компетенції дітей старшого 
дошкільного віку 

 
4. Білецька Тетяна Вікторівна, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

Деякі аспекти дослідження девіантної поведінки дітей 
 
5. Бугера Юлія Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

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

Використання арттерапевтичних засобів у розвитку творчої 
особистості дошкільників з особливими освітніми потребами 

 
6. Василенко Надія Василівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-

Подільського ЗДО №17 «Світлячок» 
Соціалізація дошкільників з порушеннями слуху – базова складова 

формування їх життєвої компетентності 
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7. Вержиховська Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної 
роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 

Особливості толерантного ставлення вихователя до дітей з 
особливими освітніми потребами в умовах інклюзії 

 
8. Вольська Ангелія Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледж 

Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі 
 
9. Гаврилова Ярослава Володимирівна, студентка Кам’янець-

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

Адаптація дитини до умов дошкільного навчального закладу як 
психолого-педагогічна проблема 

 
10. Галонська Надія Олегівна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – Панчук Н.П., 
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Використання комп’ютерних ігор у розвитку креативних 
здібностей дітей старшого дошкільного віку 

 
11. Ганаба Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, 

професор, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних 
дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького 

Стратегії розвитку творчості: наважитись замінити страх на 
рішучість 

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

Подільського ЗДО № 3 «Теремок» 
Сенсорний розвиток та формування елементарних математичних 

уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 
 
13. Гораш Тетяна Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Вплив сім`ї та сімейних цінностей на особистісний розвиток 

дитини дошкільного віку 
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14. Гуменюк Оксана Володимирівна, практичний психолог Кам’янець-
Подільського ЗДО №9 «Барвистий віночок» 

Психологічні особливості розвитку захисних механізмів у дітей 
дошкільного віку 

 

15. Дячишина Тетяна Вікторівна, студентка Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник – 
Пукас І.Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та 
методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Спілкування дитини з однолітками як засіб соціалізації особистості 
 

16. Дорофєєва Катерина Ігорівна, практичний психолог Кам’янець-
Подільського ЗДО №19 «Калинка» 

Розвиток самостійності як базової характеристики  
підростаючої особистості 

 

17. Єлагіна Віра Михайлівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №23 «Лелека» 

Психолого–педагогічні аспекти формування креативного мислення 
дітей дошкільного віку 

 
18. Завальнюк Ольга Йосипівна, вчитель-дефектолог (тифлопедагог) 

Кам’янець-Подільського ЗДО №16 «Айболить» 
Використання здоров’язбережувальних технологій у розвитку 

дрібної моторики дошкільника із зоровою депривацією 
 

19. Залуцька Лариса Миколаївна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №3 «Теремок» 

Казкотерапія як один із сучасних методів роботи з дітьми з ООП 
 

20. Ілаш Юлія Олександрівна, вихователь Кам'янець-Подільського 
навчально-реабілітаційного центру 

Формування соціально-побутових компетентностей у дітей 
дошкільного віку із розладами аутичного спектру 

 

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

Методика проведення фізкультхвилинок, як здоров’язберігаюча 
технологія для дітей з особливими освітніми потребами 

 

22. Кащена Жанна Петрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №9 «Барвистий віночок» 

Готовність до школи – провідний етап соціалізації дитини 
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23. Крентовська Олеся Іванівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
ЗДО №20 «Дзвіночок» 

Педагогічні умови виховання у дітей гуманного ставлення до 
близьких дорослих 

 

24. Купчишина Валентина Чеславівна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних 
дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького 

Особливості психологічного супроводу у процесі формування 
особистості дошкільнят 

 

25. Лисенко Олександра Миколаївна, доктор педагогічних наук, 
професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 

Здоров’я у системі життєвих цінностей людини як психолого-
педагогічна проблема 

 

26. Маринчак Галина Михайлівна, магістрантка Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник 
– Панчук Н.П., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Психологічні особливості врахування обдарованості дітей у 
дошкільному віці 

 

27. Микитейчук Христина Іванівна, асистент кафедри педагогіки та 
психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича 

Інституційна готовність як складова готовності дітей до школи 
 

28. Мізик Аліна Володимирівна, вчитель-логопед Кам’янець-
Подільського ЗДО №3 «Теремок» 

Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, які 
мають інтелектуальні порушення 

 

29. Мушко Тетяна Петрівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-
Подільського ЗДО №16 «Айболить» компенсуючого типу  

Використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з 
дошкільниками із зоровою депривацією 

 

30. Олійник Оксана Володимирівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-
Подільського ЗДО №20 «Дзвіночок» 

Особливості розвитку навчальної діяльності дошкільників із 
затримкою психічного розвитку 
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31. Олійник Олена Михайлівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-
Подільського ЗДО №21 «Золота рибка» 

Корекційна спрямованість як основний принцип інтеграції дітей з 
особливими освітніми потребами в колектив здорових однолітків у 
закладі дошкільної освіти 

 
32. Олійник Таміла Гнатівна, вчитель-логопед Кам’янець-Подільського 

ЗДО №20 «Дзвіночок» 
Комплексне забезпечення психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг на індивідуальних та групових логопедичних 
заняттях у закладі дошкільної освіти 

 
33. Павлюк Яна Василівна, вчитель ІІ категорії, вчитель фізики, 

астрономії та інформатики Святецької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів; 

Мастій Наталія Володимирівна, вчитель І категорії, викладач 
англійської і німецької мов та літератури Святецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 

Психологічний супровід розвитку особистості в умовах навчально-
виховного процесу 

 
34. Пасічніченко Анжела Василівна, кандидат психологічних наук, 

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

Психологічний супровід освітнього процесу як умова розвитку 
особистості дошкільника 

 
35. Пирогівська Ірина Василівна, вихователь Кам’янець-Подільського 

ЗДО №21 «Золота рибка» 
Особливості емоційного компонента моральної свідомості дітей 

старшого дошкільного віку 
 
36. Пітура Яна Володимирівна, студентка Кам’янець-Подільського 

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

Особливості адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного 
навчального закладу 

 
37. Прокопчук Юлія Володимирівна, магістрантка Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий 
керівник – Панчук Н.П., кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
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кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку 
 
38. Радавчук Людмила Віліківна, практичний психолог Кам’янець-

Подільського ЗДО №16 «Айболить» 
Психологічний супровід становлення особистості дитини в закладі 

дошкільної освіти 
 
39. Риба Оксана Федорівна, практичний психолог Кам’янець-

Подільського ЗДО № 23 «Лелека» 
Психологічний супровід становлення особистості дитини 
 
40. Синящок Вікторія Сергіївна, студентка Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Науковий 
керівник – Рудічєва Н.К., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Загальнорозвивальні вправи як засіб попередження 
плоскостопості у дітей дошкільного віку 

 
41. Столяренко Ольга Борисівна, кандидат психологічних наук, 

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

Наукові підходи до проблеми обдарованості у дошкільному віці 
 
42. Сторожук Наталія Романівна, викладач соціальних дисциплін 

кафедри соціальна робота та психологія Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Соціальна адаптація та інтеграція дітей з інвалідністю в умовах 
навчального процесу 

 
43. Удалова Тетяна Борисівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-

Подільського ЗДО №3 «Теремок» 
Невербальна альтернативна комунікація та технологія «піктограм» 

в роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку 
 
44. Усач Ірина Василівна, студентка 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 

Вплив сім’ї на формування особистості дитини 
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45. Чистяков Сергій Аркадійович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних 
дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького 

Мотивація особистості як показник професійної придатності 
 
46. Шинкарюк Людмила Русланівна, вихователь Кам'янець-

Подільського навчально-реабілітаційного центру 
Особливості побудови алгоритму навчальних дій при формуванні 

сенсорно-чуттєвих еталонів у дітей дошкільного віку із особливими 
освітніми потребами 

 
47. Шиян Олена Олександрівна, практичний психолог ДНЗ «Веселка» 

Костянтинівської сільської ради  
Формування соціальної впевненості та ініціативності 

дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти як 
психолого-педагогічна проблема сьогодення 

 
48. Шкварська Тетяна Миколаївна, практичний психолог Кам’янець-

Подільського ЗДО №20 «Дзвіночок» 
Соціалізація дошкільників з особливими освітніми потребами у 

дитячий колектив освітнього закладу 
 
49. Щербань Людмила Миколаївна, вчитель-логопед Кам’янець-

Подільського ЗДО №3 «Теремок» компенсуючого типу 
Корекційні напрями логопедичної допомоги при роботі з дітьми з 
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