Департамент освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
Кафедра теорії та методик початкової і дошкільної освіти

ПРОГРАМА
регіональної науково-практичної онлайн
конференції

26 листопада 2020
Хмельницький

Мета конференції: розкрити теоретичні аспекти та практичні
здобутки педагогів області з питань розвитку інтеґративних якостей
особистості дитини як результату дошкільної освіти; інтеґрацію на рівні
змісту, завдань освітньої роботи та способів організації й оптимізації
освітнього процесу; інтеґрацію видів дитячої діяльності в системі роботи
дошкільних закладів.
Учасники конференції: наукові, науково-педагогічні та педагогічні
працівники закладів вищої освіти, педагогічні працівники центрів
професійного розвитку педагогічних працівників (районів, міст,
ОТГ), завідувачі, вихователі та спеціалісти закладів дошкільної освіти.
Місце проведення конференції – м.Хмельницький, вул. Озерна 14,
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (в
дистанційному форматі в онлайн режимі засобами google meet)
.
Структурно -часова модель конференції
9.30 – 10.00 – реєстрація та приєднання учасників конференції
10.00 – 13.30 – робота конференції, виступи учасників
13.30 – 14.00 – підведення підсумків роботи
Регламент
Доповіді учасників до 15 хвилин
Повідомлення - до 3 хвилин
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Модератор – Харченко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії та
методики початкової і дошкільної освіти Хмельницького ОІППО
Відкриття конференції
Очеретянко Віктор Іванович, ректор Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук
Вітальне слово
Фасоля Олег Іванович, директор Департаменту освіти і науки Хмельницької
ОДА, кандидат педагогічних наук
Ковальська Оксана Павлівна, завідувач кафедри теорії та методики початкової і
дошкільної освіти Хмельницького
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
Вашеняк Ірина Богданівна, проректор з науково-педагогічної роботи
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат історичних наук, доцент
Панельна дискусія.
Інтеграція як освітня стратегія модернізації дошкільної освіти
Харченко Алла Анатоліївна,
старший викладач
кафедри теорії та методики початкової і
дошкільної освіти
Хмельницький ОІППО
Інтеграція педагогіки емпауерменту в освітній процес сучасного
дошкільного закладу.
Страхонюк Оксана Петрівна,
вихователь - методист
закладу дошкільної освіти №9 «Пролісок»
м.Нетішин
Інтеграція теорії та практики роботи із педагогами з метою практичного
використання набутих знань, умінь і навичок
Вільчанська Тетяна Василівна,
вихователь -методист
закладу дошкільної освіти №1 «Ромашка»
Дунаєвецької міської ради
Інтеграційні підходи до соціалізації дітей з особливими освітніми
потребами в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти.
Герасимчук Галина Борисівна,
завідувачка
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Шевчук Неля Іванівна,
вихователь – методист
закладу дошкільної освіти №2 «Сонечко»
м.Шепетівка
Тьюторинг як інтеграційний процес в дошкільній освіті
Березовська Неоніла Анатоліївна,
практичний психолог
закладу дошкільної освіти №10 «Михайлик»
м.Шепетівка
Реалізація широкої професійної компетентності педагога в умовах змін
дошкільної освіти
Попик Наталія Сергіївна,
вихователь-методист
Шаронова Віра Олександрівна,
музичний керівник;
закладу дошкільної освіти №33 «Джерельце»
м.Хмельницький
Інтеграція lego-технології в роботу вчителя-логопеда закладу дошкільної
освіти
Герасимчук Леся Феофанівна,
вчитель-логопед
закладу дошкільної освіти №6 «Райдуга»
м. Нетішин
Використання мультимедійних ігор в освітній діяльності з дошкільнятами.
Ткачук Катерина Миколаївна,
вихователь
закладу дошкільної освіти №24 «Барвінок»
м.Хмельницький
Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності в освітній простір закладу
дошкільної освіти
Гуменюк Оксана Михайлівна,
вихователь
закладу дошкільної освіти №18
м.Кам’янець-Подільський
Музичний квест (ритмопластика у поєднанні із звукотерапією)
Лях Любов Олегівна,
практичний психолог
Мазуркевич Любов Володимирівна,
музичний керівник,
закладу дошкільної освіти №11 «Дзвіночок»
м.Шепетівка
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SТRЕАМ-освіта як напрям інтегрованого навчання та виховання дітей
дошкільного віку
Туркот Юлія Іванівна,
вихователь
Браїлівського дошкільного закладу «Веселка»
Новоушицької селищної ради
Інтеграція дошкільної та початкової освіти: вектор наступності в умовах
сьогодення
Кульчицька Ірина Анатоліївна,
завідувачка
закладу дошкільної освіти №18
м.Кам’янець-Подільський
Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з особливими освітніми
потребами в групах закладу
Фотюк Марія Володимирівна,
вихователь-методист
закладу дошкільної освіти №6 «Райдуга»
м. Нетішин
Інтеграція безпекових питань у ігрову діяльність як фактор формування
культури безпеки дошкільників
Вашеняк Ірина Богданівна,
проректор з науково-педагогічної роботи
та моніторингу якості освіти Хмельницького ОІППО
кандидат історичних наук, доцент

Секція І.
Результати ІІІ етапу регіонального моніторингу стану надання освітніх послуг
закладами дошкільної освіти
Романова Оксана Володимирівна,
старший викладач
кафедри теорії та методики
початкової та дошкільної освіти
Хмельницький ОІППО,
кандидат психологічних наук
Інтеграційні процеси в дошкільній освіті та готовність педагога до їх
впровадження
Верхогляд Тетяна Леонідівна.
вихователь
Городищенського ЗДО«Сонечко»
Судилківської сільської ради
Шепетівський р-н
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Реалізація широкої професійної компетентності педагога в умовах змін
дошкільної освіти
Творча група.
Попик Наталія Сергіївна,
вихователь-методист;
Шаронова Віра Олександрівна,
музичний керівник;
Антонюк Оксана , хореограф;
Гапєєва Ганна Миколаївна,
Гапєєва Ірина Анатоліївна,
Коб’юк Світлана Валеріївна,
Мельник Зоя Петрівна, вихователі
ЗДО №33 «Дджерельце»
м.Хмельницький
Інтегроване заняття як засіб особистісного розвитку дошкільників
Гуменюк Оксана Вікторівна,
вихователь-методист
ЗДО №24 «Барвінок»
Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу
Єремейчук Лариса Анатоліївна
практичний психолог
ЗДО №2 «Казка»
м.Нетішин
Ігрові технології в медіаосвіті дошкільників.
Іванчук Людмила Володимирівна,
вихователь-методист
ЗДО №11
м.Хмельницький
Інтеграційні процеси в дошкільній освіті та готовність педагога до їх
впровадження
Каток Інна Василівна,
вихователь
ЗДО № 12 «Ялинка»
м. Шепетівка
Економне споживання ресурсів землі як основний принцип нового стилю
життя закладу дошкільної освіти
Більська Ольга Василівна,
завідувачка
Кушлак Оксана Дмитрівна,
вихователь-методист
закладу дошкільної освіти № 54 «Пізнайко
м.Хмельницький
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Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти та готовність педагога до їх
провадження
Ковальчук Світлана Василівна,
вихователь-методист
ЗДО №2 «Казка»
м.Нетішин
Інтегрований підхід – потенціал для формування інтелектуальних умінь у дітей
дошкільного віку
Ковбель Юлія Григорівна,
вихователь
ЗДО № 48 «Червона квіточка»
м.Хмельницький
Інтегрований підхід у використанні програмно-методичного комплексу
«Впевнений старт»
Вільчанська Тетяна Василівна,
вихователь –методист,
Кузь Оксана В‘ячеславівна,
вихователь
ЗДО №1 «Ромашка»
Дунаєвецької міської ради
Педагогічні умови становлення творчої активності дитини в контексті
наступності дошкільної і початкової ланок освіти
Олійник Олена Михайлівна,
вихователь ЗДО №21
м. Кам’янець-Подільський
Шляхи ефективної взаємодії закладів дошкільної та початкової шкільної
освіти
Родіна Ірина Миколаївна,
вихователь
ЗДО №6 «Райдуга»
м.Нетішин
Педагогіка партнерства: краще разом, взаємодія з батьками вихованців
Роздобутько Олена Миколаїпна,
завідувачка
Адампільського
ЗДО “Малятко”
Старосинявський р-н
Інтеграція інтелектуального і фізичного розвитку старших дошкільників
процесі підготовки їх до НУШ
Семірякова Антоніна Костянтинівна,
вихователь
ЗДО № 7 «Дюймовочка»
м.Славута
Інтеграційні процеси в дошкільній освіті та готовність педагогів до їх
впровадження
Тихонюк Ольга Олександрівна,
вихователь
Білогірського ЗДО «Сонечко»
Білогірської селищної ради
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Інтеграційні процеси в дошкільній освіті та готовність педагога до їх
впровадження
Ткач Галина Володимирівна,
вихователь-методист
ЗДО №48 «Червона квіточка»
м.Хмельницький
Використання квесту як засобу активізації навчальної діяльності дошкільників
Ткачук Катерина Миколаївна,
вихователь
ДНЗ №24 «Барвінок»
м.Хмельницький

Секція ІІ.

Інтеграційні підходи в організації сенсорно-пізнавальної діяльності дітей.
(як звичайний ґудзик змінив життя дітей)
Арцаблюк Олеся Анатоліївна,
вихователь
ЗДО № 54 “Пізнайко”
м.Хмельницький
Зменшення фізичного та емоційного напруження засобами музикотерапії
Баліцька Ірина Олександрівна,
музичний керівник
ЗДО №1 «Веселка»
Красилівської міської ради
Інтегровані і комплексні заняття в дошкільному закладі. Що обрати?
Борита Ірина Ігорівна,
вихователь-методист
ЗДО “Берізка”м.Городок
Городоцької ОТГ
Впровадження гурткової роботи в дошкільному закладі «Подоляночка» на
основі козацької педагогіки
Бродюк Людмила Іванівна,
вихователь-методист
закладу дошкільної освіти
№2 «Подоляночка
м.Славута
Особливості використання візуальних засобів освітньо-виховної діяльності у
закладах дошкільної освіти
Бунєєва Леся Павлівна,
вихователь
закладу дошкільної освіти №11
м.Хмельницький
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Сторітелінг в роботі з дошкільниками, або мистецтво розповідання
Вайцеховська Лілія Володимирівна,
вихователь
Тищук Віра Григорівна
вихователь
Ямпільського закладу дошкільної
освіти «Росинка»
Білогірський р-н
Інтегрований підхід під час організованої навчальної діяльності дітей
дошкільного віку в дошкільному закладі
Васільєва Лідія Павлівна,

вихователь
центр розвитку дитини «Золотий ключик»
м. Нетішин
Сучасне заняття в закладі дошкільної освіти з використанням інтегрованого
підходу
Гаврилюк Ірина Василівна,
вихователь
ЗДО №7 «Оленка»
м. Нетішин
Використання інтеграційних підходів як умова реалізації наступності між
дошкільною та початковою ланками освіти
Герасимчук Наталя Едуардівна,
методист відділу освіти, молоді,
спорту, культури і туризму
Антонінської селищної ради
Красилівський р-н
Формування інтелектуальних умінь у дітей дошкільного віку за допомогою
коректурних таблиць
Гуменюк Юлія Петрівна,
вихователь
закладу дошкільної освіти №18
м.Кам’янець-Подільський
Використання інтеграційних підходів як умова реалізації наступності між
дошкільною та початковою освітою
Букіль Олена Володимирівна,
завідувачка
Орининським ЗДО «Калинка»
Кам’янець-Подільський р-н
Використання дослідницької діяльності в ознайомленні дошкільників з
природою.
Гуцал Любов Іванівна,
вихователь
закладу дошкільної освіти «Казка»
Городоцької міської Ради
Логіко-математичний розвиток дошкільників засобоми дидактичних ігор
Гуйван Світлана Іванівна,
вихователь
ЗДО №33 «Джерельце»
м.Хмельницький
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Інтегрований підхід – потенціал для формування інтелектуальних умінь у дітей
дошкільного віку
Грищенко Людмила Іванівна,
вихователь
Ямпільського ЗДО "Росинка"
Білогірський р-н
Інтеграція медіаосвіти в осівтній процес закладу дошкільної освіти
Денисюк Марина Степанівна,
вихователь
ЗДО №6 «Ромашка»
м.Красилів
Інтегрований підхід до логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку
Дмитрук Юлія Олегівна,
вихователь
ЗДО № 10 «Веселка»
м.Хмельницький
Уроки різноколірного чарівництва
Єрмакова Наталя Олексіївна,
вихователь
ЗДО №4 «Сонечко»
м. Славута
Інтеграційний підхід до розвитку, виховання й навчання дітей шляхом
реалізації SТRЕАМ-освіти
Загрудницька Валентина Анатоліївна,
вихователь
ЗДО №6 «Райдуга»
м. Нетішин
Використання спадщини В.О.Сухомлинського в інтеграції видів дитячої
діяльності під час опрацювання теми «Осінь»
Кпепацька Ірина Віталіївна
вихователь ЗДО «Берізка»
Городоцької ОТГ
Формування сенсорної культури старших дошкільників під час спілкування з
природою
Кмитюк Олена Володимирівна,
вихователь
ЗДО №2 «Казка»
м.Нетішин
Інтелектуальні карти, як інструмент інтегрованого навчання
Ковальчук Марія Андріївна,
вихователь
ЗДО №2 «Казка»

м. Нетішин
Сучасне заняття в закладі дошкільної освіти з використанням інтегрованого
підходу
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Козік Мілана Олександрівна ,
практичний психолог
Крутинчук Наталія Володимирівна,
вчитель-логопед
ЗДО №9 «Теремок
м.Славута
Сучасне заняття в закладі дошкільної освіти з використанням інтегрованого
підходу
Колосовська Світлана Миколаївна,
вихователь
ЗДО №1 «Зернятко» Старосинявської
селищної ради Старосинявський р-н
Розвиток логіко-математичних уявлень дітей дошкільного віку
Коп Алла Миколаївна,
вихователь
ЗДО «Казка»
Городоцької міської ради
SТRЕАМ-освіта дошкільнят - новий інтеграційний підхід до розвитку,
виховання і навчання дітей
Коробчук Світлана Володимирівна,
вихователь
ЗДО №9 «Пролісок»
м. Нетішин
Інтегрований підхід до проведення занять з фізичної культури.
Коткова Лідія Володимирівна,
інструктор з фізкультури
ЗДО №4 «Вогник»

м. Нетішин
Інтеграція медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти
Красножона Олеся Олександрівна,
вихователь-методист,
Ямпільського закладу дошкільної
освіти «Росинка»
Білогірський р-н
Сучасне заняття в закладі дошкільної освіти з використанням інтегрованого
підходу
Лебідь Алла Петрівна.
вихователь
ЗДО №1 «Перлинка»
м. Шепетівка
Логіка для дошкільнят
Люх Валентина Вікторівна,
Романюк Людмила Анатоліївна.
вихователі ЗДО №50 «Лелеченька»
м. Хмельницький
Методологічні аспекти інтеграції Lego – конструктора у освітній процес закладу
дошкільної освіти
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Мазурова Інна Йосипівна,
Скакун Ольга Іванівна
вихователі
ЗДО №1 «Капітошка»
м.Хмельницький
Інтеграція медіаосвіти та ікт в освітній процес закладу дошкільної освіти
Масловська Ірина Євгенівна,
вихователь
Ляльчук Анна Володимирівна,
вихователь-методист ЗДО № 5
«Соловейко»
м. Хмельницький
Інтеграція екологічного виховання в дошкільному закдаді - запорука сталого
розвитку України
Монастирська Неля Леонтіївна
вихователь
ЗДО №43 «Горобинка»

м.Хмельницький
Педагогіка партнерства – одна із засад гармонійного розвитку дошкільника
Мугир Оксана Вікторівна,
вихователь-методист
ЗДО №4 «Сонечко»
м.Красилів
Розвиток інтелектуальних здібностей дошкільнят шляхом інтеграції освітніх
областей
Назарук Наталія Іванівна,
вихователь-методист
закладу дошкільної освіти № 18
м.Кам’янець-Подільський
Інтегрований підхід – потенціал для формування інтелектуальних умінь у дітей
дошкільного віку
Опіснюк Лідія Анатоліївна,
директор
ЗДО «Малятко» с. Кульчинки
Красилівської міської ради
Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу
Павлова Аліна Володимирівна,
вихователь
ЗДО№10 «Золота рибка»
Красилівської міської ради
Сучасне музичне заняття в закладі дошкільної освіти з використанням
інтегрованого підходу.
Писаренко Олена Миколаївна,
керівник музичний
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ЗДО №48 «Червона квіточка»
м.Хмельницький
Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку
Рожко Віра Володимирівна.
вихователь ЗДО « Казка»
м.Городок
Інтеграція медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти
Савчук Ганна Анатоліївна,
вихователь
ЗДО №11 «Золота рибка»
м.Хмельницький
Формування у дошкільників моделей поведінки в природному оточенні
Сайко Ольга Володимиріна,
вихователь ЗДО «Казка»
м. Городок
Використання паличок Кюїзенера як інструмент навчально-пізнавальної
діяльності дошкільника
Струтинська Тетяна Анатоліївна,
вихователь
ЗДО №7 «Дюймовочка»
м.Нетішин
Казка як засіб розвитку творчості, мовлення та інтелекту дитини дошкільного
віку в освітньому процесі із застосуванням мнемотехніки
Студенець Олена Анатоліївна,
старший викладач
кафедри теорії та методики
початкової та дошкільної освіти
Хмельницький ОІППО,
кандидат педагогічних наук
Інтегрований підхід до занять з м’ячем у групі раннього віку
Таранціца Світлана Василівна
інструктор з фізичної культури №
54 «Пізнайко»
м.Хмельницький
Технологія «лепбук» як засіб формування життєвих компетентностей старших
дошкільників
Татарін Катерина Сергіївна,
асистент вихователя
ЗДО №6 «Райдуга»,
м. Нетішин
Інтегрований підхід – потенціал для формування інтелектуальних умінь у дітей
дошкільного віку
Тітарчук Наталія Олександрівна,
вихователь
ЗДО №11 «Золота рибка»
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м.Хмельницький
Сучасне фізкультурне заняття в закладі дошкільної освіти з використанням
інтегрованого підходу
Товстюк Тетяна Михайлівна,
інструктор з фізкультури
ЗДО №7 «Оленка»
м. Нетішин
Музика і математика. Сучасне музично-оздоровче заняття в закладі дошкільної
освіти з використанням математики
Трофімченко Ірина Євгенівна,
музичний керівник
ЗДО № 54 «Пізнайко»
Шаронова Віра Олександрівна,
музичний керівник
ЗДО № 33 «Джерельце»
Сімон Наталія Григорівна,
музичний керівник
ЗДО № 5 «Соловейко»
Туркот Алла Вікторівна
вихователь-методист
ЗДО № 43 «Горобинка»
м.Хмельницький
Використання спеціалізованих комп'ютерних програм в педагогічній роботі з
дошкільнятами
Хоміч Аліна Анатоліївна,
вихователь
закладу дошкільної освіти №11
м.Хмельницький
Спеціальні логічні ігри та вправи як засіб розвитку логічного мислення дітей
дошкільного віку
Хоптинська Анна Едуардівна,
вихователь
закладу дошкільної освіти "Казка"
м. Городок
Психолого-педагогічне проектування діяльності дітей дошкільного віку:
«Мій рідний край, моя маленька батьківщина»
Шаламова Наталя Григорівна,
вихователь
ЗДО №4 «Сонечко»
м. Красилів
Сучасне музичне заняття в закладі дошкільної освіти з використанням
інтегрованого підходу
Яржемська Лілія Олександрівна,
музичний керівник
ЗДО №1 «Перлинка»
м. Шепетівка
Секція ІІІ.
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Організаційні аспекти інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми
потребами в закладах дошкільної освіти
Бирко Надія Михайлівна,
старший викладач
кафедри педагогіки та психології
Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
кандидат педагогічних наук
Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивної групи дошкільного закладу
Горева Ірина Анатоліївна,
практичний психолог
ЗДО №5 «Усмішка»
м. Дунаївці
Педагогіка партнерства як основа корекційної роботи по подоланню вад
мовлення дошкільників
Гук Оксана Семенівна,
вчитель-логопед
ЗДО №7 «Оленка»,
м. Нетішин
Інтеграційні підходи до організації корекційно-розвиткової роботи для дітей
дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
Доманська Надія Іванівна,
учитель – дефектолог
дитячий будинок Хмельницької обласної ради
м.Хмельницький
Інтеграційні підходи до соціалізаціїї дошкільників з особливими
освітніми потребами в групах дошкільного закладу
Ємельянова Оксана Вікторівна,
вихователь
центр розвитку дитини
м. Нетішин
Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з особливими освітніми
потребами в групах дошкільного закладу
Огоновська Людмила Володимирівна,
завідувачка
ЗДО №6 «Райдуга»
м. Нетішин

Використання українських народних ігор у логопедичній роботі з дітьми
дошкільного віку
Олійник Таміла Гнатівна,
вчитель-логопед
закладу дошкільної освіти №20
Кам’янець-Подільської міської ради
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Музично-оздоровче заняття із дітьми молодшого дошкільного віку
Боднар Світлана Володимирівна,
музичний керівник
ЗДО №6 «Колобок»
Гончарук Алла Дмитрівна
музичний керівник ЗДО №21
м.Хмельницький
Арт-терапія як засіб соціалізації дошкільників з особливими освітніми
потребами
Вергелес Катерина Миколаївна,
практичний психолог закладу
дошкільної освіти № 18
м. Кам’янець-Подільський
Шляхи соціальної адаптації дітей дошкільного віку з особливими освітніми
потребами
Воєнчук Олеся Миколаївна,
вихователь
ЗДО №7 «Дюймовочка»
м.Шепетівка
Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу
Гненюк Марія Василівна,
вихователь
ЗДО № 48 «Червона квіточка»
м.Хмельницький
Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу закладу дошкільної освіти в умовах НУШ
Гудзяк Валентина Михайлівна,
вихователь ЗДО №4 «Теремок»
Дунаєвецької міської ради
Логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах
дошкільної освіти
Токар Наталія Іванівна
вчитель-логопед
ЗДО №43 «Горобинка»
м. Хмельницький
Заклад дошкільної освіти – територія партнерства
Ковальчук Ольга Костянтинівна,
асистент вихователя
ЗДО №6 «Райдуга»
м. Нетішин
Інтеграція медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти
Король Ганна Миколаївна,
вихователь
ЗДО №7 «Оленка»
м. Нетішин
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Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з особливими освітніми
потребами у групах дошкільного закладу
Крищук Людмила В’ячеславівна,
вихователь-методист
Новоушицького дошкільного
навчального закладу «Дзвіночок»
Організація дидактичних ігор логопедичного спрямування за допомогою
розвивального логопедичного посібника для роботи з дошкільниками
середнього та старшого дошкільного віку
Крутинчук Наталія Володимирівна,
вчитель-логопед
ЗДО №9 «Теремок»,
м. Славута
Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу
Магера Інна Миколаївна,
вихователь
ЗДО №1 «Ромашка»
Дунаєвецької міської ради
Інноваційна технологія « пальчиковий ігротренінг» - взаємозв’язок між
розвитком рухів і мовленням дитини
Мельник Любов Вікторівна,
вихователь
ЗДО №4 «Вогник»
м.Нетішин
«Фідбек» технологія як сучасний засіб співпраці вчителя-логопеда та батьків
Міхнян Світлана Вікторівна,
вчитель-логопед
ЗДО №9 «Пролісок»
м. Нетішин
Інтеграція кінезіологічних вправ у практику вчителя – логопеда
Москалюк Тетяна Романівна,
вчитель – логопед
ЗДО № 55 «Сонечко»
м. Хмельницький
Психолого-педагогічні засоби профілактики негативних емоцій у дітей
дошкільного віку
Пасічна Ірина Михайлівна,
вихователь
ЗДО № 15 «Червона шапочка»
м. Хмельницький

Особливості організації роботи інклюзивних груп: інтеграційні підходи до
соціалізації дошкільників з особливими освітніми потребами в групах ЗДО
Поліщук Олена Вікторівна
вихователь
Ямпільського закладу дошкільної
освіти «Росинка»
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Білогірський р-н
Інтегрований підхід щодо використання логопедичних комп’ютерних ігор у
роботі вчителя–логопеда
Рикун Катерина Вікторівна,
вчитель-логопед
ЗДО №15
м.Хмельницький
Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу
Сас Ірина Вікторівна,
завідувачка
ЗДО №34 «Тополька»
м.Хмельницький
Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу
Тітор Лілія Анатоліївна
вихователь
ЗДО №11 «Золота рибка»
м.Хмельницький
Використання фольклору та арт-терапій в корекції мовленнєвих порушень у
дітей дошкільного віку
Ткач Валентина Анатоліївна,
вчитель-логопед
ЗДО №4 «Вогник»
м. Нетішин
Партнерська взаємодія як засіб оновлення освітнього процесу в дошкільному
закладі
Федорчук Тетяна Андріївна
вихователь, практичний психолог
ЗДО № 7 «Дюймовочка»
м.Славута
Система релаксаційних вправ та їх використання під час музично –
оздоровчих заняттях
Шевчук Оксана Григорівна,
музичний керівник ЗДО №34
Заводяна Наталія Василівна,
музичний керівник ЗДО №37
Таушан Олена Григорівна ,
музичний керівник ЗДО №15
м.Хмельницький
Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з особливими освітніми
потребами в групах дошкільного закладу
Щука Наталія Станіславівна,
вчитель - дефектолог
ЗДО №2 «Сонечко»
м.Шепетівка
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