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Мета конференції: наукове осмислення та практичне обґрунтування 
домінантних напрямів розвитку здобувача освіти в НУШ, визначення шляхів 
мобілізації ресурсів в контексті сучасних викликів, педагогічний, 
психологічний та управлінський супровід освітнього процесу в контексті 
забезпечення ЗЗСО якісних освітніх послуг. 

 
        Місце проведення конференції: Хмельницький обласний інститут 
післядипломної     педагогічної освіти.  м. Хмельницький, вул. Озерна, 14. 
 
Початок конференції: 13.00. 
Приєднання до онлайн – конференції у Google Meet за покликанням: 
https://meet.google.com/chq-cwmd-jjv 

Регламент виступів: 
Виступи на пленарному засіданні: до 8 хв. 
Відповіді на запитання, участь в обговоренні: до 3 хв.  
Підведення підсумків: 15.00. 
 

 
Конференцією передбачено: науково-практичні доповіді, виступи, 

стендові доповіді (постер – презентації), презентації у форматі pecha – kucha, 
відеопрезентації, відеовиступи в записі, флеш – презентації, презентації 
досвіду, майстер-класи, огляд науково-методичних доробків, статті, тези 
тощо. 

Усі матеріали конференції (Програма конференції, очні виступи 
учасників, заочні презентації досвіду та відео - виступи, статті, тези, 
сертифікати учасників буде розміщено за посиланням:  
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_yPDfCv__uv0tE5JcVQ0ps3lnjqDxZU?
usp=sharing 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

  
Вітальне слово учасникам конференції: 
  

 Очеретянко Віктор Іванович, ректор Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник 

 
Вашеняк Ірина Богданівна,  проректор з науково-педагогічної 

роботи та моніторингу якості освіти Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент  

 
 



Модератор конференції: Ковальська Оксана  Павлівна, завідувачка 
кафедри теорії й методик дошкільної та початкової освіти ХОІППО,  
кандидат педагогічних наук 

 
 
  

Пріоритетні напрями розвитку післядипломної освіти регіону в 
контексті сучасних інноваційних викликів 

 
Очеретянко Віктор Іванович,  

ректор Хмельницького обласного інституту 
 післядипломної педагогічної освіти,  

кандидат історичних наук,  
старший науковий співробітник 

 
До питання формування культури безпеки молодших школярів як однієї 
з умов безпеки освітнього процесу 

 
Вашенеяк Ірина Богданівна,  

проректор з науково-педагогічної роботи 
 та моніторингу якості освіти,  

кандидат історичних наук, доцент 
 
Екологічний менеджмент: навчання в грі  

Ковальська Оксана Павлівна,  
завідувачка кафедри теорії й методик дошкільної  

та початкової освіти ХОІППО,  
кандидат педагогічних наук,  

вчитель основ здоров’я Хмельницького НВК № 2, 
вчитель вищої категорії, «вчитель- методист»  

 
Наступність ЗДО та початкової школи в освітній вертикалі 
«розвивальне середовище» 

Денисова - Горобець Катерина Сергіївна,  
вихователь – методист,  

Хмельницький дошкільний навчальний заклад  
№ 35 «Чебурашка» 

 
Нейрофізіологічні та нейропсихологічні засади успішного навчання 
здобувачів освіти початкової школи 

Войтович Галина Іванівна,  
старший викладач кафедри педагогіки та психології,  

Хмельницький ОІППО  

Виступи 



Створення сучасного розвивального простору та організація 
пізнавальної діяльності дошкільників на свіжому повітрі. 
Метеорологічна станція «Еко-знайка» 

Брозницька Таїсія Миколаївна,  
вихователь – методист,  

Заклад дошкільної освіти № 9 "Барвистий віночок",  
м. Кам’янець-Подільський 

 
Врахування індивідуальних потреб учнів в процесі реалізації концепції 
універсального дизайну  

Бирко Надія Михайлівна,  
старший викладач кафедри  

педагогіки та психології, 
 Хмельницький ОІППО,  

кандидат педагогічних наук 
 
Успішна комунікація в освітньому процесі сучасної початкової школи 

Гудима Наталя Василівна,  
завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти,  

Кам’янець-Подільський  національний  університет  
імені Івана Огієнка, 

кандидат філологічних наук, доцент  
 
Комунікація з учнями та їх батьками «Юний цвіт нової України» 

Скутська Світлана Зінов’ївна, 
вчитель початкових класів,  

вчитель вищої  категорії, «вчитель-методист» , 
Полонська загальноосвітня  школа I-III ступенів №2  

Хмельницької області 
 
Психологічний комфорт учасників освітнього процесу в початковій 
школі 

Романова Оксана Володимирівна,  
старший викладач кафедри теорії й методик  

дошкільної та початкової освіти,  
 Хмельницький ОІППО, кандидат психологічних наук 

 
Формування природничо - математичної компетентності молодшого 
школяра на уроках математики 

 



Соловей Наталія Миколаївна, 
вчитель початкових класів,  

вчитель вищої категорії, "старший вчитель", 
Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс №9 

 імені А. М. Трояна 
 
Дебати в початковій школі: методологічні орієнтири та практичні 
поради  

Прус Олеся Віталіївна,  
Директор НВК № 4 м. Хмельницького, 

вчитель вищої категорії, "вчитель - методист", 
кандидат філософських наук 

 
Розвиток творчої активності учнів засобами Word Art 

Временко Людмила Анатоліївна 
вчитель початкових класів, 

вчитель вищої категорії,  
Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 29, 

 м. Хмельницький 
 
Цінності формувального оцінювання в НУШ 

Галас Антоніна Вікторівна,  
завідувач сектору дошкільної та початкової освіти  

НМЦ професійного розвитку педагогічних і керівних працівників 
 установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти, 

 Хмельницький ОІППО 
 

Цифровий інструментарій формувального оцінювання 

Онищенко Оксана Вікторівна, 
вчитель початкових класів, 

Понінківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, гімназія» 
  
Виховний процес у школі: складові успіху. Виховання по новому 

Ніколайчук Алла Дмитрівна, 
вчитель початкових класів, «учитель-методист»,  

Шепетівський навчально-виховний комплекс №3  
у складі "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. Н. Рибака  

та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" 
 Хмельницької області 



Здорове харчування учнів 

Більчук Катерина Степанівна,  
вчитель початкових класів,  

вчитель вищої  категорії, «старший вчитель»,  
Красилівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 

 
Управлінські процеси закладу освіти щодо забезпечення якісних освітніх 
послуг 

Теслюк Зоряна Ярославівна, 
директор школи,  

вчитель початкових класів,  
вчитель «вищої категорії»,  

«старший учитель», 
Лисогірська ЗОШ І-ІІ ступенів,  

Летичівський район, Меджибізька ОТГ 
 
Методичний органайзер «Портфоліо організованого завершення  
2020 – 2021 н. р. 

Кулик Оксана Олександрівна,  
методист сектору дошкільної та початкової освіти  

НМЦ професійного розвитку педагогічних і керівних працівників  
установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти, 

 Хмельницький ОІППО 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ, ВІДЕОВИСТУПИ  
(Заочні учасники) 

 
 
Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу 
(презентація досвіду) 

Бобик Оксана Миколаївна,  
вихователь - методист 

та творча група,  Ярмолинецький ЦРД 
 
Пальчикова гімнастика: вправи для підготовки руки дитини до письма 
 (презентація досвіду) 

 
Гончарук  Ольга Володимирівна, 

вчитель початкових класів, 



Михлянська ЗОШ І - ІІІ ступенів, 
 Ізяславський район 

Освітнє середовище НУШ 
 

Горох Наталія Миколаївна, 
вчитель початкових класів, 

Шепетівський навчально-виховний комплекс №3  
у складі "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

 ім. Н. Рибака та ліцей 
 з посиленою військово-фізичною підготовкою" 

 Хмельницької області 
 

Психолого – педагогічне проєктування, як метод інтеграції освітнього 
процесу (презентація досвіду) 

Кордан Тетяна Леонідівна, 
вихователь- методист,  

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  
№7 «Оленка» м. Нетішин 

 
Майстер – клас “А я це роблю так!” (презентація досвіду) 

 
Коробій  Юлія Миколаївна,  
вчитель початкових класів, 

Чотирбоцької ЗОШ I-III ступенів  
с. Чотирбоки 

 
Інтернет – ресурси для створення інтелект – карт (презентація досвіду) 

Лахман Тетяна Володимирівна,  
вчитель початкових класів,  

вчитель вищої категорії,  
НВК № 4 м. Хмельницького 

 
Педагогіка партнерства: від теорії до практики (відеозапис) 

Мелекесцева Марина Михайлівна,  
учитель початкових класів,  

Кам’янець-Подільська ЗОШ №8 І-ІІІ ступенів 
 
Про інтернет – безпеку (презентація досвіду) 
 

Панасюк Людмила Миколаївна,  
вчитель, Берездівська ОТГ, Горицький ліцей 



Формування математичної компетентності на основі діяльнісного 
підходу 

Полячик Галина Борисівна,  
вчитель початкових класів,  

вчитель вищої категорії,  
Печеська ЗОШ І-ІІ ст. Лісовогринівецької сільської ради 

 Хмельницького району 
 
Сучасні підходи, методики  та технології навчання  в НУШ (презентація 
досвіду) 

Рудик Валентина Іванівна, 
вчитель початкових класів,  

Чотирбоцька ЗОШ  І-ІІІ ступенів 
 

Проєктні технології в новій українській школі (презентація досвіду) 

Столярчук Людмила Олександрівна,  
вчитель початкових класів, старший вчитель,  

Мукшо-Китайгородський ліцей 
 (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) 

 Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради  
Кам’янець-Подільського району 

 
Оцінювання навчальних досягнень учнів НУШ з мовно - літературної 
галузі (Матеріали з досвіду роботи: бланки оцінювання) 

 
Швалюк Лариса Віталіївна, 

вчитель початкових класів,  
вчитель вищої категорії,  

Волочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1  
Волочиської ОТГ 

 
 

СТАТТІ, ТЕЗИ, ВИСТУПИ 
 

 
Використання цифрових інструментів для планування освітнього 
процесу 

Адамович Галина Миколаївна,  
старший викладач,  



Івано-Франківський обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти 

 

Інтегроване навчання, спрямоване на розвиток ключових 
компетентностей і наскрізних умінь особистості здобувача освіти 

Афадєєва Ніна Олександрівна,  
вчитель початкових класів,  
спеціаліст вищої категорії,  

Слобідко - Красилівська ЗОШ І-ІІ ст. 
 

Здорове харчування школярів 
 

Барчишин Віктор Володимирович,  
старший вчитель,  в.о. директора школи,  

Івашковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  
Новоушицької селищної ради 

 
Основні принципи та сучасні методи формування критичного мислення 
учнів початкових класів в освітньому процесі НУШ 

 
Бахтин Тетяна  Анатоліївна,  

вчитель початкових класів 
Міцівецької гімназії с. Міцівці,  

Дунаєвецький р-н,  Хмельницька обл. 
 

Психологічний комфорт учнів як один із чинників успішного навчання    

Башак Наталія Миколаївна, 
вчитель початкових класів,  

Шаровечківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  
Хмельницька міська територіальна громада 

 
Дитиноцентризм, особистісно орієнтоване навчання в НУШ 

 
Безбородова  Ольга Леонідівна, 

вчитель початкових класів,  
вчитель вищої категорії,  

 
Мазорчук Тетяна Дмитрівна, 

вчитель початкових класів, 
Западинська загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів 

Красилівської міської ради  
Хмельницької області 

 
 



Роль інституту післядипломної педагогічної освіти у формуванні 
особистісно-професійної компетентності педагога дошкільної освіти 

 
Берека Віктор Євгенович, 

доктор педагогічних наук, професор,  
професор кафедри гуманітарних дисциплін, 

Хмельницький ОІППО 
 
 

Умови створення ефективного інклюзивного освітнього середовища в 
сучасних закладах освіти 

 
Бирко Надія Михайлівна,  

кандидат педагогічних наук,  
старша викладачка кафедри  

педагогіки та психології ,  
Хмельницький ОІППО 

 
 

Розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах 
медіаосвіти 

Бобро Артур Анатолійович,  
кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри педагогіки,  

початкової освіти та освітнього менеджменту  
Ніжинського державного університету  

імені Миколи Гоголя 
 

Реалізація наскрізних ліній навчальної програми шляхом упровадження 
елементів STEM-освіти на уроках математики  у 5 класі 

 
Бігдаш Валентина Юріївна, 

вчитель математики,  
Полонська ЗОШ І-ІІ ст. №6  

Полонської міської ради ОТГ 
 

Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства 

Білевич Вероніка Сергіївна, 
вчитель укр. мови та літератури,  

образотворчого мистецтва, 
Красилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

 



Скринкасти як інструмент подачі навчального матеріалу молодшим 
школярам під час дистанційного навчання 

Білоусова Надія Валентинівна,  
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та  
освітнього менеджменту  

Ніжинського державного університету  
імені Миколи Гоголя 

 
Комунікація  з учнями та їх батьками  на засадах партнерства 

Бовкун-Смірнова Н. І., 
вчитель початкових класів, 

Щиборівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Створення психологічного комфорту в освітньому середовищі 
 

Бондарчук Ірина Петрівна,  
                                   практичний психолог, Ладигівський НВК  

відділу освіти виконавчого комітету 
Староостропільської сільської ради 

Хмельницького ( Старокостянтинівського) району 
Хмельницької області 

 

Створення сприятливих умов для розвитку здібностей, обдарувань, 
творчого мислення учнів в освітньо-виховному процесі НУШ 

 
Власюк Людмила Василівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, 
Судилківського ліцею Судилківської сільської ради 

 Шепетівського району Хмельницької області 
 
Нейрофізіологічні та нейропсихологічні засади успішного навчання 
здобувачів освіти початкової школи 

 
Войтович Галина Іванівна,  
старший викладач кафедри  

педагогіки та психології , 
Хмельницький ОІППО  

 



Застосування проєктної діяльності  в Новій українській школі 
 

Гаврилюк  Любов  Дмитрівна, 
учитель вищої категорії , «методист», 

заступник директора з навчально – 
 виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 ім. Валі Котика, 
м. Шепетівка 

 
Запобігання та протидія булінгу ( цькуванню )  

Галаш Ліана Петрівна,  
 вчитель початкових класів , вчитель вищої категорії, 

  Вільховецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 ім. Ф. С. Бацури Новоушицької  селищної ради                                                                                                     

 
Грохольська  Любов  Григорівна, 

вчитель початкових класів , 
вчитель вищої категорії,  «старший вчитель»,                                                                                                                                                        

Вільховецька загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів   
 ім. Ф.С. Бацури  Новоушицької  селищної ради                                                                                                     

                                                                                              
 

Особистісно зорієнтований підхід в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами 

Гарбар Юлія Павлівна, 
асистент вчителя,  

Навчально-виховний комплекс №2,  
м. Хмельницький 

 
Комунікація  з учнями та їх батьками на засадах партнерства 
 

Гарук Вікторія Володимирівна,   
вчитель початкових класів,    

Січинецька гімназія  
Дунаєвецької міської ради  

Хмельницької області 
 

Створення дидактичних матеріалів на основі LEGO-цеглинок 
 

Гладій Ольга Володимирівна, 
вчитель початкових класів, 

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 
 імені Валі Котика 

 
 



 
Використання активних стратегій критичного мислення для розвитку 
творчих здібностей молодших школярів  

 
Гоба Ніна Павлівна, 

вчитель початкових класів,  
«старший вчитель», 

Кульчинківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
 

Забезпечення психологічного супроводу інклюзивного навчання  в 
загальноосвітньому навчальному закладі 

 
Гончаренко Людмила Петрівна, 

практичний  психолог, 
Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів №2  ім. Т. Г. Шевченка  
Хмельницької області 

 
Діяльнісний підхід до організації   інтегрованого навчання 

 Гордієнко Тетяна Володимирівна,  
кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри педагогіки,  

початкової освіти та освітнього менеджменту  
Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
 

Освітнє середовище НУШ 
 

Горох Наталія Миколаївна, 
вчитель початкових класів, 

Шепетівський навчально-виховний комплекс №3  
у складі "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

 ім. Н. Рибака та ліцей 
 з посиленою військово-фізичною підготовкою" 

 Хмельницької області 
 

 

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти 

Грачова Ольга Володимирівна, 
вчитель початкових класів, 

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1  
ім. М. Островського Хмельницької області 



 
Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства 

 
Гуменна Людмила Василівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, 
Кучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів  
Новоушицької селищної ради 

 
Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства 

 
Гуменюк Валентина Володимирівн, 

вчитель початкових класів, 
Красилівська ЗОШ I – III ст. №3 

 
Психолого-педагогічні умови розвитку критичного мислення  учнів 
початкової школи 

 
Гуменюк Віра Василівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри менеджменту та 

освітніх технологій  ХОІППО 
 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження 
інтерактивних технологій навчання 

Демченко Наталія Михайлівна,   
кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри педагогіки,  

початкової освіти та освітнього менеджменту 
 Ніжинського державного університету 

 імені Миколи Гоголя;  
 

Докучко Аліна Олександрівна,  
магістрантка І курсу факультету психології та  

соціальної роботи спеціальності "Менеджмент" 
 

Роль вчителя та сучасного освітнього простору у формуванні всебічно 
розвиненої особистості 

Демчук Любов Петрівна, 
вчитель англійської мови, «вчитель-методист», 
Судилківський ліцей Судилківської сільської ради  

Шепетівського району Хмельницької області 



 
Діяльнісний підхід в освітньому процесі та щоденних практиках 
педагогів початкової школи. Проєктне навчання. Критичне та 
креативне мислення 

 
Діновська Галина  Анатоліївна, 

вчитель початкових класів, 
Кам’янець-Подільська 

загальноосвітня  школа 
 І-ІІІ ступенів №10  

 

Культура мислення вчителя сучасної початкової школи 

Дубровський Валерій Леонідович,  
старший викладач кафедри педагогіки,  

початкової освіти та освітнього менеджменту  
Ніжинського державного університету 

 імені Миколи Гоголя 
 

Формування ключової компетентності учнів "уміння вчитися впродовж 
життя" в контексті НУШ 

Дубровська Лариса Олександрівна,  
кандидат педагогічних  наук,  

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  
та освітнього менеджменту  

Ніжинського державного університету 
 імені Миколи Гоголя 

 
Особливості мовлення дітей з дизартрією 

Дяков Інна Володимирівна, 
старший викладач кафедри теорії й методик  

дошкільної  та початкової освіти,  
Хмельницький ОІППО 

 

Нейропсихологічні та нейрофізіологічні засади успішного навчання 
учнів 

Євтушок Наталія Володимирівна, 
вчитель початкових класів, 

Ленковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  



Ленковецької сільської ради  
Шепетівського району  
Хмельницької області 

Фактори соціалізації дітей з особливими освітніми потребами  
в початкових класах  
 

Єрмакова Оксана Іванівна, 
асистент вчителя, 

Кам’янець-Подільська  
загальноосвітня школа №16  І-ІІІ ступенів 

 

Проблеми психічного здоров’я у дітей: ознаки та профілактика 

Єфіменко Тетяна  Анатоліївна, 
практичнй психолог, 
Пироговецький ліцей 

 
Мотивуюче освітнє середовище: розвивальне, інклюзивне, безпечне та 
комфортне для дитини 

 
Жуховська Тетяна Володимирівна, 

«старший учитель», 
заступник директора з навчально-виховної роботи, 

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №10 Хмельницької області 

 
Що таке індивідуальна освітня траєкторія  здобувача освіти і для чого 
вона потрібна 

Заверуха Тетяна Вікторівна, 
вчитель початкових класів, 
Чернелівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 імені Героя Радянського Союзу  
Омеляна Йосиповича Михайлюка 

 
Формування критичного мислення як важлива стратегія морально-
етичного виховання засобами оповідань В. О. Сухомлинського 

Закрижевська Інеса Вікторівна, 
асистент вчителя інклюзивного класу,  

вихователь групи подовженого дня, 
Навчально-виховний комплекс №9,  

м. Хмельницький 



Здорове харчування учнів 

Ільніцький Віктор Миколайович, 
вчитель початкових класів, 

Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 

Використання методу проєктів на уроках англійської мови в початковій 
школі 
 

Казакова  Вікторія Сатбеківна, 
заступник директора з навчально-виховної роботи, 

 вчитель англійської мови,  
Хмельницька спеціалізована школа І ступеня № 30 

 

Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів засобом 
фанфікшина 

Киричок  Інна Іванівна,   
кандидат педагогічних  наук,  

доцент кафедри педагогіки,  
початкової освіти та освітнього менеджменту  

Ніжинського державного університету 
 імені Миколи Гоголя 

 
Технології виховання: історія та сучасність, критерії ефективності 
 

Клімкіна Наталія Григорівна, 
старший викладач кафедри педагогіки та психології  

Хмельницького ОІППО,  
кандидат педагогічних наук 

 
Виховний процес у школі: складові успіху 

Ковальчук Лідія Михайлівна, 
учитель початкових класів, 

Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 
 

 
Правила харчування на користь здоров’ю 
 

Ковальська Оксана Павлівна,  
завідувачка кафедри теорії й методик 



 дошкільної  та початкової освіти,  
кандидат педагогічних наук,  

вчитель основ здоров’я, Хмельницький НВК № 2, 
 вчитель вищої категорії, «вчитель – методист» 

 
Організація роботи з учнями з особливими освітніми потребами 
 

Ковбасюк Олена Анатоліївна, 
вчитель індивідуального навчання, дефектолог-логопед, 

Кугаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. 
Чемеровецької об'єднаної територіальної громади 

Кам’янець-Подільського району, 
с. Кугаївці 

 

Психологічний комфорт дитини від перебування у школі 

Колесник Галина Іванівна, 
вчитель початкових класів, 

Івашковецька ЗОШ І-ІІ ступенів  
Новоушицької ОТГ 

 
Використання ігрового методу на уроках німецької мови у початкових 
класах 

Колішко Наталія Петрівна, 
вчитель німецької мови,             

Заміхівська загальноосвітня школа  I –III ступенів 
 

Психолого - педагогічний комфорт дитини від перебування у школі 

Коробенюк Світлана Миколаївна,  
практичний психолог,  

Мокіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 
 Ленковецької сільської ради 

 
Сучасні підходи, методики та технології навчання  в НУШ 

 
Коробій  Юлія Миколаївна,  
вчитель початкових класів, 

Чотирбоцької ЗОШ I-III ступенів  
с. Чотирбоки 

 



Недискримінаційний підхід у навчанні. Запобігання та протидія булінгу 
(цькуванню) 

Костанецька Лідія Олексіївна, 
вчитель початкових класів, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Ленковецької сільської ради  

Шепетівського району Хмельницької області 
 

Навчання  дітей  з  особливими освітніми потребами 

Крохмалюк  Галина Валентинівна, 
вчитель початкових класів, 

Вільховецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 ім. Ф. С. Бацури,  Новоушицька селищна рада   

 

Соціально - психологічні аспекти мобінгу в освітньому середовищі 

Куриця Світлана Володимирівна, 
соціальний педагог, 

Кам’янець-Подільська ЗОШ №8 
І-ІІІ ступенів 

 

Організація інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми 
потребами  

Ліпська Оксана Валентинівна, 
асистент вчителя, 

Колибаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
 

Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства 
 

Локайчук Алла Миколаївна, 
вчитель початкових класів, 

«старший вчитель», Великоскнитський 
навчально-виховний комплекс  

«Дошкільний навчальний заклад –  
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Ганнопільської  сільської ради  Славутського району 
 



Технологія співробітництва як мотиваційний складник у структурі 
іншомовної навчальної діяльності  
 

Луценко Лариса Петрівна,  
старший викладач кафедри теорії та методик 

 суспільно-гуманітарних дисциплін,  
Хмельницький ОІППО  

 
Мороз Тетяна Віталіївна, 

старший викладач кафедри теорії та методик 
 суспільно-гуманітарних дисциплін,  

Хмельницький ОІППО  

Корекційно-розвивальна робота як основна складова у процесі навчання 
дітей з особливими освітніми потребами 

 
Ляшкова Наталія Олександрівна, 

вчитель спецкласу, вчитель-дефектолог, 
Гімназія № 5 Шепетівської міської ради  

Хмельницької області 
 

Учнівське портфоліо 
Майдачевська Галина Миколаївна, 

вчитель початкових класів, 
Шепетівський навчально-виховний комплекс № 1  

у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  
та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського»  

Хмельницької області 
 
Використання здоров’язберігаючих технологій  у навчанні дітей з 
особливими освітніми потребами  

 

Марчук Ольга Василівна, 
асистент вчителя, 

Кам’янець - Подільська  загальноосвітня школа №16  
 І-ІІІ ступенів 

 

Музикування на уроках мистецтва в початковій школі: досвід педагогів 
Хмельниччини  
 



Махмутова  Анжела  Євгеніївна, 
старший викладач кафедри теорії та методик  

суспільно-гуманітарних дисциплін,  
Хмельницький ОІППО  

 

Сучасні підходи, методики та технології навчання в НУШ: формування 
ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами 
інтерактивного навчання 

Медведюк Ольга Богданівна, 
заступник директора з навчально-виховної роботи  

початкової школи, Хмельницький ліцей №17 
 

Нова грамотність - актуальний виклик  освіти цифрового суспільства  

Мельник  Лариса  Миколаївна, 
магістр психології, 

старший викладач кафедри теорії та методик  
викладання соціо-гуманітарних дисциплін,   

      Хмельницький  ОІППО 
 

Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках 
англійської мови  

 
Мельнишина Тетяна Павлівна, 

вчителька англійської мови,  
Навчально-виховний комплекс № 31,  

 м. Хмельницький 
 

Організація дослідницької діяльності учнів 1 класів на заняттях    
інтегрованого курсу «Я досліджую світ» як засіб реалізації діяльнісного 
підходу  до навчання 

Миколайчук Наталя Миколаївна, 
вчитель початкових класів, 

Заміхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 

Педагогіка партнерства: на шляху до взаємодії 

Миронюк Олена Анатоліївна, 
заступник директора з виховної роботи,  

практичний психолог, 



Великоскнитський навчально-виховний комплекс 
 «Дошкільний навчальний заклад - середня  

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів»,  
Ганнопільської ОТГ, Славутського району 

 
Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства 

Місюк Леся Валентинівна, 
вчитель  початкових класів, 

Мукшо-Китайгородський ліцей  
(зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) 

 Слобідсько–Кульчієвецької сільської ради  
Кам’янець – Подільського району  

Хмельницької області 
 

Сприяння підвищенню психолого-педагогічної культури батьків учнів 
НУШ як аспект партнерської взаємодії школи та родини  

Мітягіна Світлана Сергіївна, 
методист науково-методичного центру  

організації наукової роботи та  
моніторингових досліджень, Хмельницький ОІППО 

 
Інновації в навчально-методичному забезпеченні вчителя початкової 

Морозюк Тетяна Володимирівна, 
вчитель початкових класів, 

«вчитель-методист», 
Кременчуківський ліцей 

 

Сучасні підходи, методики та технології навчання в НУШ 

Навроцька Юлія Василівна, 
вчитель початкових класів, 

Кам’янець-Подільська  
загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №10 

 

Виховання по новому 
 

Ніколайчук  Алла Дмитрівна, 
вчитель початкових класів, 

«учитель-методист», 



Шепетівський навчально-виховний комплекс №3 
 у складі "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. Н. Рибака  

та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою"  
Хмельницької області 

 
Формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи 

 
Новгородська  Юлія Григорівна,  

кандидат педагогічних  наук,  
доцент кафедри педагогіки,  

початкової освіти та освітнього менеджменту  
Ніжинського державного університету 

 імені Миколи Гоголя 
 

Навчаючи  - не відбирай здоров’я 

Одудько Людмила Іванівна, 
вчитель початкових класів, 

Судилківський ліцей  
Судилківської сільської ради 

 

Сучасні підходи, методики та технології навчання в НУШ 

 
Олійник Світлана Олександрівна, 

вчитель початкових класів,  
вчитель вищої категорії, 

 "старший учитель",   
Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів-гімназія" м. Шепетівки,  
Хмельницької обл. 

 

Здорове харчування учнів 

Панасюк Віта Іванівна, 
медичний працівник, 

Кучанська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  

Новоушицької селищної ради 
 



Формувальне оцінювання вмінь і компетентностей учнів: вибудовуємо 
індивідуальну освітню траєкторію кожного учня 
 

Пасічник Зоя Вікторівна, 
заступник директора з навчально-виховної роботи, 

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6  
Хмельницької області 

 

Практичні рекомендації педагогічним працівникам у роботі з батьками 
щодо профілактики булінгу в освітньому середовищі 

Пахар Юлія Володимирівна, 
соціальний педагог, 

опорний заклад освіти «Грицівський ліцей»  
Грицівської селищної ради  

Шепетівського району  
Хмельницької області 

 

LEGO як засіб розвитку креативного мислення 

 
Пленсак  Ганна Едуардівна, 

вчитель початкових класів, 
Кам’янець-Подільський НВК №9 

 імені А. М. Трояна 
 
Гармонізація взаємовідносин здобувачів початкової освіти 

 
Повзун Василь Васильович, 
вчитель початкових класів, 

«вчитель-методист», 
Волочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

 
Повзун Людмила Михайлівна, 

вчитель початкових класів, 
«старший вчитель», 

Волочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
 

Розвиток критичного та креативного мислення в учнів початкової 
школи 

Поплавська  Ірина Миколаївна, 



вчитель початкових класів,  
вчитель вищої категорії, 

Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів№1 
Красилівської ОТГ  

Хмельницької області 
 

Виховний процес у школі: складові успіху 

Похилюк Тетяна Іванівна, 
вчитель початкових класів, 

Шепетівський навчально-виховний комплекс №1  
у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей  

ім. Героя України М. Дзявульського»  
Хмельницької області 

 

Створення ситуації успіху в умовах НУШ 
 

Прокопишена  Анна  Валентинівна, 
вчитель початкових класів, 

магістр освітніх, педагогічних наук, 
Богдановецький НВК І-ІІ ступенів 

 
Читати – це цікаво: дитячий світ очима лауреатів премії  імені 
Андерсена американської письменниці Жаклін Вудсон та швейцарської 
ілюстраторки Альбертін 
 

Пулатова  Людмила Йосипівна, 
завідувачка кафедри теорії та методик  

суспільно-гуманітарних дисциплін  
Хмельницького ОІППО,  

кандидат філологічних наук  
 

Виховний процес у школі: складові успіху 
 

Пушкар Аліна Іванівна, 
вчитель початкових класів, 

Ямпільський ліцей 
 



Формування громадянських компетентностей педагога в контексті 
освітніх реформ в Україні  
 

Ратушняк  Наталя  Михайлівна, 
старший викладач кафедри теорії та методик  

суспільно-гуманітарних дисциплін,  
Хмельницький ОІППО  

 
Психологічний комфорт учасників освітнього процесу в початковій 
школі 

Романова Оксана Володимирівна,  
старший викладач кафедри теорії та 

 методик дошкільної та початкової 
 освіти Хмельницького ОІППО,  

кандидат психологічних наук 
 

Компетентнісний підхід в системі оцінювання навчальних досягнень 
учнів. Тестові  технології  

 

Росецька Тетяна Михайлівна, 
вчитель початкових класів,  

вчитель вищої категорії, «старший вчитель»,   
Хмельницьке навчально-виховне об`єднання №1 

 «Школа-дитячий садок» 
 

Ейдетика у контексті інклюзивної освіти 

Рудська Наталя Олександрівна, 
вчитель початкових класів, 

«старший вчитель», 
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4  

імені Героя Радянського Союзу  
Петра Кізюна 

 

Біоритмологічні принципи раціональної організації освітньої діяльності 
в початковій школі 

Самойленко  Олена Володимирівна,  
кандидат педагогічних  наук,  



доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  
та освітнього менеджменту  

Ніжинського державного університету 
 імені Миколи Гоголя 

 
Формування ключових компетентностей НУШ засобами етнопедагогіки 

 
Синюк  Людмила Анатоліївна, 

вчителька початкових класів,  
«старший вчитель», 

Антонінський ліцей Антонінської ОТГ  
Хмельницького району 

Арт-терапевтичне застосування кольору як методу 
здоров’язбережувальних технологій у навчальному закладі 

 
Синюк Марія Іванівна, 

вчителька початкових класів. 
Печеська ЗОШ І-ІІІ ст.  

Красилівської ОТГ Хмельницького району 
 

Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства 

Сідорчук  Тетяна  Сергіївна, 
вчитель початкових класів, 

Шепетівський навчально-виховний комплекс №3 
 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Н. Рибака  

та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 
 

Проєктні технології в початковій школі як засіб ефективного і якісного 
навчання молодших школярів 

 
Скемська Алла Володимирівна, 

вчитель початкових класів,                                            
вчитель вищої категорії, 

                                                                 «старший вчитель»,                                                                                                                                                         
Слобідко-Красилівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Красилівська ОТГ, Красилівський район,  
                                                    Хмельницька область 

                                                                                                           



Комунікаця з учнями та їх батьками на засадах партнерства 
 

Скрипник Валентина Іванівна, 
вчитель початкових класів, 

Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 

Формування читацької компетентності молодших школярів в умовах 
НУШ 

Скрипник Людмила Борисівна, 
вчитель початкових класів, 

вчитель вищої категорії, 
Хмельницька загальноосвітня школа І ступеня №4 

 

Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства. Юний цвіт 
нової України 

Скутська Світлана Зінов’ївна, 
вчитель початкових класів,  

«вчитель-методист»,  
Полонська  загальноосвітня  школа I-III ступенів №2 

Хмельницької області 
 

Навчання школярів швидкісного читання 

Слободянюк  Микола Миколайович, 
вчитель початкових класів, 

Кучанська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  

Новоушицької селищної ради 
 

Критичне і креативне мислення на уроках української мови НУШ 

Сокол Марина Михайлівна, 
вчитель початкових класів, 

Красилівська ЗОШ №1 
 

 Формування природничо - математичної компетентості молодшого 
школяра на уроках математики 
 



Соловей Наталія Миколаївна, 
вчитель початкових класів, 

Кам’янець-Подільський навчально-виховний  комплекс № 9  
імені А. М. Трояна 

у складі   спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
 з поглибленим вивченням англійської  мови та школи мистецтв 

 

Особливості забезпечення психологічного комфорту молодших школярів 
в навчальній діяльності  
  

Старостіна Крістіна Валентинівна, 
практичний психолог, 

Хмельницький навчально-виховний комплекс №2 
 

Розвиток інтегративного мислення здобувачів освіти Нової 
української школи 

Стецюк Ніна Василівна, 
вчитель початкових класів, 

«вчитель – методист», 
Шепетівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6  

Хмельницької області 
 

Формування успішної особистості через використання ігрової технології 
навчання 

Стецюк Ніна Василівна, 
вчитель початкових класів, 

«вчитель – методист», 
Шепетівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6  

Хмельницької області 
 

Інтегроване  навчання, спрямоване на розвиток ключових 
компетентностей    здобувача освіти 

 
 

Сторожук Людмила Володимирівна, 
вчитель початкових  класів, 

вчитель вищої категорії, 
«учитель-методист», 

                                   Ладигівський НВК 



відділу освіти виконавчого комітету 
 Староостропільської сільської ради 

Хмельницького ( Старокостянтинівського) району 
Хмельницької області 

 
 

Критичне мислення  в природоохоронній діяльності здобувачів освіти  

Стратенюк Світлана Станіславівна, 
вчителька початкових класів,   

«вчитель – методист», 
Антонінський ліцей Антонінської ОТГ 

Хмельницького району 
 

Учитель  як  транслятор  особистісної педагогічної культури та 
професіоналізму  
 

Студенець Олена Анатоліївна, 
старший викладач кафедри теорії й методик  

 дошкільної та початкової освіти, 
Хмельницький  ОІППО,  

кандидат педагогічних наук  
 

Інклюзивний навчальний  простір як важливий чинник забезпечення 
рівного доступу дітей до освіти 

Тарчинська Ольга Петрівна, 
директор школи,  

Струзька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Новоушицької селищної ради 

 

Інклюзивне навчання в сучасній початковій школі: актуальні правові 
питання 

Теслик Алла Олександрівна, 
старший викладач кафедри теорії та методик  

суспільно-гуманітарних дисциплін,  
Хмельницький ОІППО  

 

 



Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства 
 

Теслик Лілія Володимирівна, 
вчитель початкових класів,  

Красилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
 
 

Управлінські процеси закладу освіти щодо забезпечення якісних освітніх 
послуг 

Теслюк Зоряна Ярославівна, 
директор школи,  

вчитель початкових класів,  
вчитель вищої категорії,  

«старший учитель», 
Лисогірська ЗОШ І-ІІ ступенів,  

Летичівський район Меджибізька ОТГ 
 

 

Організація роботи з учнями з особливими освітніми потребами 

Ткачук  Майя  Миколаївна, 
вчитель початкових класів, 

Стріховецький загальноосвітній заклад  
середньої освіти І-ІІ ступенів                                                 

 Солобковецької  сільської ради  
 Ярмолинецького  району 

 

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти  з ООП: проблеми і 
можливості 

Туракевич  Ірена  Володимирівна, 
                                                                       завідувач Судилківської філії  

                                                          Судилківського ліцею,  
                                                                              с. Судилків  

Шепетівський район, 
                                                                         Хмельницька область  

 
Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової загальної музичної 
освіти  

Турчин Тамара Миколаївна,  



доктор педагогічних наук, професор,  
завідувач кафедри педагогіки,  

початкової освіти та освітнього менеджменту 
 Ніжинського державного університету 

 імені Миколи Гоголя 
 

Виховний процес у школі: складові успіху 

Усач Марія Миколаївна, 
вчитель початкових класів, 

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
 ім. М. Островського Хмельницької області 

 

Сучасні підходи, методики та технології навчання в НУШ 

Фабинюк  Наталія Анатоліївна,  
вчитель початкових класів, 

вчитель  вищої  категорії, 
Лагодинецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
 

Проблема та запобігання булінгу в НУШ 

Федоришина  Лариса Михайлівна, 
практичний психолог,  

соціальний педагог, 
Нестеровецька ЗОШ І – ІІІ ступенів  

Дунаєвецької міської ради 
 

Формування медіаосвітнього простору на уроках української мови та 

літератури 

Філіп Юлія Леонтіївна, 
завідувач науково-методичного центру  

медіаінформаційного та ресурсного забезпечення освіти, 
Інститут післядипломної педагогічної освіти  

Чернівецької області 
 

Голєва Альона Олександрівна, 
методист науково-методичного центру  

медіаінформаційного та ресурсного забезпечення освіти, 



Інститут післядипломної педагогічної освіти  
Чернівецької області 

 

Демократичні основи взаємодії вчителя початкових класів із 
батьківської спільнотою 

Філоненко  Олена Станіславівна,  
кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри педагогіки,  

початкової освіти та освітнього менеджменту  
Ніжинського державного університету 

 імені Миколи Гоголя 
 

Організація партнерської взаємодії з батьками в Новій українській 
школі 

Фрига  Інна Олександрівна, 
старший викладач кафедри теорії й методик  

дошкільної та початкової освіти,  
кандидат педагогічних наук,  

методист НМЦ організації наукової роботи  
та моніторингових досліджень,  

Хмельницький ОІППО 
 

Ігрові технології в Новій українській школі 

Хаєцька Наталія Олександрівна, 
вчитель початкових класів, 

Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
 

Логіко-математичний розвиток дошкільника як важлива складова 
готовності до навчання в школі 

 
Харченко Алла Анатоліївна,  

старший викладач кафедри теорії й методик  
дошкільної та початкової освіти,  

Хмельницький ОІППО 
 
 



Компетенції та компетентністний підхід до критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень школярів у процесі вивчення інформатики у 
початковій школі 

 
Цехмійстер Василь Анатолійович, 

учитель математики та інформатики,  
Кучанська  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Новоушицької селищної ради, 

 
Трофанюк Галина Василівна, 

учитель математики,  
фізики та інформатики,  

Івашковецька ЗОШ І-ІІ ступенів 
Новоушицької селищної ради 

 
Психологічний комфорт дитини, як результат тісної співпраці батьків і 
фахівців інклюзивно-ресурсного центру 

 
Цісар Марина Володимирівна, 

практичний психолог, 
комунальна установа  

«Інклюзивно-ресурсний  центр»,  
Чемеровецька селищна рада, 

смт.Чемерівці 
 

Педагогіка партнерства як ефективна система взаємодії між  
учасниками освітнього процесу 

 
Цхададзе  Марія Степанівна,  

вчитель початкових класів,  
вчитель вищої категорії, «старший вчитель»,  

Западинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  
Красилівська ОТГ 

 
Ніколайчук  Лариса Петрівна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи,  
вчитель вищої категорії, «старший вчитель»,  

 Западинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  
Красилівська ОТГ 

 
 



Ситуативні завдання як засіб розвитку зв'язного мовлення в учнів 
початкових класів 

 

Чміль Діна Леонідівна, 
вчитель початкових класів, 

Кам'янець-Подільська  ЗОШ № 17  І-ІІІ ступенів, 
м. Кам'янець-Подільський 

 

Педагогічна логістика як механізм ефективного управління якістю 
освітнього процесу в НУШ 

Шевчук Марина  Олександрівна,  
кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри педагогіки,  

початкової освіти та освітнього менеджменту  
Ніжинського державного університету 

 імені Миколи Гоголя 
 

Театральна діяльність як засіб розвитку комунікативних якостей 
молодших школярів 

 
Школяр Галина Володимирівна, 

вихователь групи подовженого дня, 
Кам`янець-Подільський навчально-виховний комплекс №14 

 у складі загальноосвітньої школи І ступеня  
з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії 

 
 

Мотиваційний аспект у вихованні здобувачі освіти 
 

Шкуряк Оксана Володимирівна, 
педагог-організатор, 

Кам’янець-Подільська ЗОШ №8 І-ІІІ ступенів 
 

Булінг: шляхи попередження, виявлення, протидії 

Ягольніцька Ольга Костянтинівна, 
заступник директора з виховної роботи, 

Струзька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Новоушицької селищної  

ради Хмельницької області 
 



Здоров’язберігаюче та розвивальне освітнє середовище  в умовах 
«нового світу» 

 
Янковська Ірина Миколаївна, 

практичний психолог, 
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 
імені Героя Радянського Союзу  

Петра Кізюна 
 
 

 

 

 

 

 

Контактна особа за матеріалами конференції:   

Ковальська Оксана Павлівна – завідувачка кафедри теорії й методик 
дошкільної та початкової освіти ХОІППО, кандидат педагогічних наук, (тел. 
0679313504, тел. 0506499020).   

 

Адреса оргкомітету: ХОІППО, вул. Озерна, 14, м. Хмельницький, 
29000,    тел./факс (0382) 77-63-20,  E-mail: hmoippo@i.ua, код ЄДРПОУ 
02139802 

 

 

Довідкова інформація 


