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Мета конференції: розкрити теоретичні аспекти та практичні здобутки педагогів 

області з питань розвитку компетентності  дитини як результату дошкільної освіти; 

впровадження інновацій на рівні змісту, завдань освітньої роботи та способів 

організації й оптимізації освітнього процесу; інтеґрацію видів дитячої діяльності в  

системі роботи дошкільних закладів; впровадження Базового компонента 

дошкільної освіти(нова редакція). 

 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 

 

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 

Гаркавенко Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, спеціальної освіти та інклюзивного навчання  Департаменту 

освіти і науки Хмельницької ОДА 

 

Вашеняк Ірина Богданівна, проректор з науково-педагогічної роботи 

Хмельницького  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат історичних наук, доцент 

 

Ковальська Оксана Павлівна, завідувач кафедри теорії та методики 

початкової і дошкільної освіти Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук 
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Панельна дискусія. 

 

Використання сервісу Google Classroom у роботі з педагогічним колективом  

дошкільного закладу. 

               Кротович Галина Цезарівна,  

вихователь-методист закладу 

дошкільної освіти №6 «Білочка» 

м.Шепетівка 

 

Єдина система конструктивних дій в організації  освітньої діяльності  

ЗДО та початкової школи. 

Мельник Ірина Михайлівна, 

заступник директора з НВР 

Панькова Надія Вікторівна, 

вчитель початкових класів 

НВО №1 «Школа-дитячий садок» 

м.Хмельницький 

 

Розвивальна програма для дітей раннього віку «Дорогою у країну Дивосвіт». 

Козік Мілана Олександрівна, 

практичний психолог  

 закладу дошкільної освіти №9 «Теремок»   

м. Славута 

 

Медіаграмотність як світовий стандарт сучасного педагога. Акаунт педагога 

у Facebook. 

Гончарук Олена Володимирівна,  

вихователь  

закладу дошкільної  

                                                   освіти   №7 «Дюймовочка» 

м.Шепетівка 

 

Тренінг для педагогів: Шляхи самопізнання. Сходинки досягнень. 

Яковчук Вікторія Василівна, 

практичний психолог, вихователь 

 закладу дошкільної освіти    

 №2 «Подоляночка» 

м. Славути 

 

Номенклатурні картки за системою Марії Монтессорі. 

Космінчук Ольга Ярославівна 

вихователь 

закладу дошкільної освіти №15 

м. Кам’янець-Подільський 
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Особливості організації роботи інклюзивних груп (презентація досвіду) 

Музика Ірина Миколаївна, 

Уманська Надія Анатоліївна, 

вихователі 

закладу дошкільної освіти № 35 «Чебурашка»  

Хмельницької міської ради 

 

Розвиток емоційного інтелекту під час активного слухання із використанням 

діатонічних дзвіночків на домінантних музичних заняттях у дітей старшого 

дошкільного віку за освітнім напрямом «Дитина у світі мистецтва. 

Гучинська Тетяна Леонідівна, 

музичний керівник   

закладу дошкільної освіти № 7 «Дюймовочка» 

м. Шепетівка 

 

Створення умов для самореалізації дітей з особливими освітніми потребами 

засобами зображувальної діяльності (майстер-клас). 

                                                                                         Тимощук Наталія Петрівна, 

 вихователь 

закладу  дошкільної освіти № 5 «Пізнайко» 

 Нетішинської міської ради 

 

Використання  елементів Body percussion (музики тіла)                                                          

в музичній діяльності закладів дошкільної освіти. 

                                                                                          Галайчук Олена Василівна 

                                  музичний керівник 

                                           ЗДО №8 «Калинонька» 

  Старокостянтинівська міська  

                                                                          територіальна громада 

 

Педагогіка партнерства: сучасний погляд. 

Клепко Наталія Володимирівна, 

вихователь 

закладу дошкільної освіти № 5 «Пізнайко»  

Нетішинської міської ради 

 

Маленькими кроками до самостійності.Формування навичок 

практичногожиття. 

Бутова Юлія Вікторівна 

вихователь 

закладу дошкільної освіти №15 

м. Кам’янець-Подільський 
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Музика і математика. Сучасне музично-оздоровче заняття в закладі 

дошкільної освіти з використанням математики (продовження циклу занять) 

                                                                     Трофімченко Ірина  Євгеніївна, 

музичний керівник ЗДО № 54 «Пізнайко» 

Шаронова  Віра Олександрівна, 

музичний керівник ЗДО № 33 «Джерельце» 

 Сімон Наталія Григорівна, 

музичний керівник ЗДО № 5 «Соловейко» 

Боднар Світлана Василівна, 

музичний керівник ХЗДО № 6 «Колобок» 

Хмельницької міської ради 

 

Використання інтеграційного підходу  в пошуково-дослідницькій діяльності  

дітей старшого дошкільного віку. 

Павлова Аліна Володимирівна, 

             вихователь  

                                                                                   закладу дошкільної освіти   

№10«Золота рибка»                                                                                        

м.Красилів 

 

Формування екологічної свідомості дошкільників засобами гурткової роботи. 

Кондратюк Світлана Володимирівна, 

вихователь  

 закладу дошкільної освіти №24»Барвінок» 

Хмельницької міської ради 

 

Впровадження елементів STREAM-освіти у роботу з дошкільнятами 

(презентація досвіду). 

                                                   Бондар Наталія Дмитрівна, 

вихователь закладу дошкільної освіти 

№48 «Червона квіточка» 

м.Хмельницький 

 

Використання ЛЕГО конструктора у роботі з дітьми дошкільного віку 

(презентація досвіду). 

Качеровська Наталія Володимирівна, 

вихователь   

закладу дошкільної освіти №48  «Червона квіточка»  

м.Хмельницький 
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Виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку (презентація 

досвіду). 

                                                                           Ткачук Наталя Іполитівна, 

вихователь  

 закладу дошкільної освіти №24»Барвінок» 

Хмельницької міської ради 

 

Використання методики «Казок фіолетового лісу» за технологією  

В. Воскобовича у роботі з дошкільниками (презентація досвіду). 

 Бугаєва Оксана Григорівна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти №20 “Білочка» 

Хмельницької міської ради 

 

 

 

Секція І.  ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагога дошкільного 

закладу в сучасних умовах. 

Харченко Алла Анатоліївна, 

старший викладач 

 кафедри теорії та методики початкової і дошкільної освіти  

Хмельницький ОІППО 

 

Архітектура  особистісного зростання в контексті сучасних викликів. 

Ковальська Оксана Павлівна, 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри теорії й методики 

 дошкільної та початкової освіти  

Хмельницький ОІППО 

 

Рефлексія як один із механізмів саморегуляції власної професійної діяльності 

сучасного педагога закладу дошкільної освіти. 
Романова Оксана Володимирівна, 

 кандидат психологічних наук,  

старший викладач кафедри теорії та  методик 

 дошкільної і початкової освіти ХОІППО 
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Формування безпекових компетентностей дошкільника як головна умова 

безпечної  поведінки дитини. 
Вашеняк Ірина Богданівна, 

кандидат історичних наук, доцент 

 проректор з науково-педагогічної роботи 

 та моніторингу якості освіти Хмельницького ОІППО  

 

Інтеграція валеологічного виховання в сучасному ЗДО. 

Андрощук Наталія Олександрівна, 

вихователь,   

закладу дошкільної освіти №9 "Пролісок"  

Нетішинської міської ради  

 

Підтримка батьків майбутніх першокласників в умовах діяльності 

Консультативного пункту. 

Онищук Ольга Іллівна, 

вихователь-методист 

закладу дошкільної освіти №21 

м. Кам’янець-Подільський 

 

Діяльнісний підхід в розвитку дошкільників за вимогами оновленого 

стандарту дошкільної освіти. 

Броніч Антоніна Петрівна, 

завідувач  

Новіцька Тетяна Миколаївна, 

вихователь – методист  

закладу дошкільної освіти  № 7 «Дюймовочка» 

м.Славута 

 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

 Буга Юлія Валеріївна, 
                                                                  вихователь 

закладу дошкільної освіти  № 2 «Берізка»  

Деражнянької міської ради 

 

 Інтегроване заняття як засіб всебічного розвитку дитини дошкільного віку. 

Буйніч Світлана Володимирівна, 

                                                                     вихователь –методист 

                                                                  закладу дошкільної освіти    №5 

«Квіткограй» 

                                                                     м. Славута 
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Використання інтеграційних підходів як умова реалізації наступності 

між дошкільною та початковою освітою. 

Букіль Олена Володимирівна, 

                                                                               завідувач Орининським ЗДО 

                                                                               «Калинка»  Орининська ОТГ 

 

Впровадження в практику роботи ЗДО нового державного стандарту 

дошкільної освіти- Базового компонента дошкільної освіти. 

Величко Наталія Валеріївна, 

музичний керівник 

закладу  дошкільної освіти № 2 «Берізка» 

Деражнянська ОТГ 

 

Економічно-освітній осередок – шлях до реалізації освітнього напряму 

«Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність». 

Вільчанська Тетяна Василівна, 

вихователь-методист  

ЗДО №1 «Ромашка»  

м. Дунаївці 

 

Формування інформаційної компетенції у дітей дошкільного віку  

відповідно до  вимог Базового компоненту дошкільної освіти. 

                                                                     Владімірова Світлана Анатоліївна, 

директор закладу дошкільної освіти  

комбінованого типу №5 «Квіткограй» 

Славутської міської ради 

 

Педагогічні умови формування соціально-комунікативної готовності. 

Гнатюк Тетяна Василівна,  

Євтушенко ОксанаВасилівна,   

вихователі групи спеціального призначення для дітей з порушенням мовлення  

 закладу дошкільної освіти №19 

м.Кам`янець-Подільський 

 

Педагогіка партнерства  – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу закладу дошкільної освіти в умовах НУШ. 

Гудзяк Валентина Михайлівна, 

вихователь    

ЗДО №4 «Теремок» 

м. Дунаївці 
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Сучасні підходи до проблем розвитку мовлення дітей  раннього віку. 

Дяков Інна Володимирівна, 

старший викладач  

кафедри теорії й методики 

 дошкільної та початкової освіти  

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

 Вплив сучасного медіапростору на процес соціалізації дітей дошкільного 

віку.                                                                                   Дячок Тетяна Миколаївна, 
                                            вихователь ЗДО «Казка»  

м.Городок 

 

Освіта дітей раннього та дошкільного віку: виклики та перспективи. 

Жвалюк Анастасія  Сергіївна, 

вихователь  

Грицівського ясла садок (центр розвитку) 

Грицівська ОТГ 

 

Дитячий садок – осередок сталого розвитку 

Замурняк Тетяна Василівна, 

вихователь  

закладу  дошкільної   освіти    

ДНЗ №7 «Дюймовочка» 

м.Шепетівка 

 

Діяльнісний підхід у збагаченні досвіду дітей з питання  

гуманного ставлення до близьких дорослих. 

Заяц Клавдія Миколаївна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти №21 

м. Кам’янець-Подільський 

 

Використання інтеграційних підходів як умова реалізації наступності між 

дошкільною та початковою ланками освіти. 

Караван Тетяна Іванівна, 

вихователь  

                                                                                                         закладу дошкільної 

освіти №4 «Світлячок» 

м.Шепетівка 
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Взаємозв’язок  музичної , емоційної та рефлексивної культури у вихованні 

дітей дошкільного віку. 

                          Кирильчук  Наталія Анатоліївна,                                               
 керівник музичний   

                                                                                 дошкільний навчальний  

заклад №4 « Сонечко» 

м.Славута  

 

Стратегія управління закладом дошкільної освіти – шлях до сучасного 

системного підходу оновлення змісту та гуманізації цілей освітнього процесу. 

Кирик Людмила Вікторівна, 

завідувач  

закладу дошкільної освіти №21 

м.Кам’янець-Подільський 

 

Формування екологічної свідомості у дітей молодшого дошкільного віку. 

Кирилюк Оксана  Володимирівна, 

Питель Ольга Станіславівна 

вихователі  

закладу дошкільної освіти №6 «Веселка» 

Нетішинської міської ради 

 

Спільний освітній простір для батьків і педагогів. Планування форм 

проведення відпочинку вихідного дня. 

Клепацька Ірина Віталіївна, 

вихователь,вихователь-методист 

ЗДО “Берізка”м.Городок  

Городоцької 

 

Нова українська школа – новий дитячий садок. 

Ковалевська Олена  Миколаївна, 
                                            вихователь  закладу 

   дошкільної освіти  «Казка» 

м.Городок  

Городоцької ОТГ 

 

Формування свідомого ставлення дошкільників до навколишнього 

середовища у процесі впровадження освітнього курсу «Освіта для  сталого 

розвитку». 

Ковальська Інна Олексіївна, 

вихователь-методист  

закладу дошкільної освіти № 20 «Білочка» 

м.Хмельницький 
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Використання інтегрованого підходу під час проведення занять з фізичної 

культури. 

Ковальчук Катерина Сергіївна, 

                                                                             інструктор з фізкультури 

                                                                          дошкільного навчального закладу  

№4«Сонечко»    

                                                                                                                 м. Славута 

 

 Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

Ковальчук Світлана Василівна 

вихователь-методист  

закладу дошкільної освіти №2 «Казка»  

Нетішинської міської ради 

 

Психологічна просвіта батьків, один із напрямків партнерської взаємодії 

дошкільного закладу та сім’ї. 

Ковтонюк Ольга Петрівна, 

практичний психолог  

ЗДО № 23 “Вогник”  

м.Хмельницький 

 

Взаємодія педагогічних працівників ЗДО  з батьківською громадкістю  в ХХІ 

столітті. 

Кошель Галина Полінадівна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти 

№9 «Барвінок»  

м.Шепетівка 

 

Особливості організації  методичного супроводу освітнього процесу в 

інклюзивній групі. 

Красножона Олеся Олександрівна, 

вихователь-методист  

Ямпільського закладу дошкільної освіти  

«Росинка» 

 

Підготовка до школи дітей старшого дошкільного віку за вимогами 

оновленого стандарту дошкільної освіти. 

 Лічняровська Ірина Володимирівна, 
                                             вихователь  

закладу дошкільної освіти «Казка» 

                                         м. Городок 
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Концепція сталого розвитку в реалізації освітнього напрямку Базового 

компонента дошкільної освіти  «Дитина в природньому довкіллі». 

Магера Інна Миколаївна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти №1 «Ромашка»  

м. Дунаївці 

 

Інтеграція змісту програм «Впевнений старт» та нової української школи як 

умова реалізації принципів наступності. 

Масовець Оксана Петрівна, 

вихователь 

закладу дошкільної освіти №20 «Дзвіночок» 

Кам’янець-Подільської міської ради 

 

Коректурні таблиці як засіб пізнавальної активності дошкільників. 

Мендрик Ірина Володимирівна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти  

№39 «Котигорошко» 

                                м.Хмельницький 

 

Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку в умовах реформування. 

    Никитюк Валентина Володимирівна, 

вихователь 

 закладу дошкільної  

освіти №4 «Сонечко» 

 м.Красилів 

 

Психолого-педагогічні особливості адаптації дітей раннього віку до умов 

дошкільного закладу. 

Ніколова Вікторія ,  

методист Хмельницького обласного 

 навчально-методичного центру  

психологічної служби ХОІППО 

 

Педагогічні акценти наступності спеціальної дошкільної та 

початкової інклюзивної освіти: корекційний компонент. 

Олійник Олена Михайлівна,  

вчитель-дефектолог  

закладу дошкільної освіти №21 

м. Кам’янець-Подільський 
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Особливості підготовки дітей з порушеннями слуху до шкільного навчання. 

Онокалюк Людмила Ростиславівна, 

вихователь групи спеціального призначення дітей з порушеннями слуху  

закладу дошкільної освіти №17   «Світлячок» 

м. Кам’янець-Подільський 

 

Використання методів арт- терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Опанасюк Людмила Володимирівна, 

асистент вихователя,  

закладу дошкільної освіти №9 "Пролісок"  

Нетішинської міської ради  

 

Педагогіка партнерства як простір освітніх можливостей в умовах 

впровадження нового державного стандарту дошкільної освіти. 

Павлова Юлія Федорівна, 

вихователь Голозубинецького ЗДО «Сонечко» 

Дунаєвецької міської ОТГ 

 

Соціально-громадянська компетентність дошкільника в контексті завдань  

Державного  стандарту дошкільної освіти. 

Панасюк Юлія Станіславівна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти №4  

м. Славута 

 

Емпауермент педагогіка - мотивація до дій спрямованих на освіту сталого 

розвитку старших дошкільників. 

                                                                            Попова Альона В’ячеславівна, 

                                                                                             вихователь  

закладу дошкільної освіти №7 «Дюймовочка» 

мШепетівка 

 

Підготовка дітей до школи за вимогами нового Базового компонента. 

Рибакова Олена Анатоліївна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти №50 «Лелеченька» 

Хмельницької об’єднаної територіальної громади 

 

Музейна педагогіка: передача культурного досвіду, формування 

національно-патріотичних та естетичних почуттів у дошкільників. 

Роздобутько  Олена Миколаївна 

          завідувач Адампільського  

закладу дошкільної освіти 

 «Малятко»  
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Аспекти формування особистості дитини дошкільного віку, як одна з 

передумов підготовки до школи за вимогами оновленого стандарту 

дошкільної освіти. 

Рудницька  Лілія Володимирівна, 

                                                            вихователь  

                                                                 закладу дошкільної освіти 

                                                                                        №53 «Веселка»   

м.Хмельницький  

  

Організація інформаційно-просвітницької роботи з батьками: куточок для 

батьків по-новому. 

Страхонюк Оксана Петрівна,  

вихователь-методист 

 закладу дошкільної освіти 

 №9 «Пролісок» Нетішинської міської ради 

 

Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами засобами ігрового 

освітнього простору: педагогічний аспект. 

Стрельбіцька Катерина Вячеславівна,  

вихователь  

закладу дошкільної освіти №3 

м. Кам’янець-Подільський 

 

Кроки до партнерства. Основні ідеї педагогіки партнерства та дієві способи 

налагодження співпраці вихователя та батьків. 

                                                                         Федорчук Лариса Анатоліївна, 

                                                                                      вихователь закладу 

дошкільної освіти №2 «Казка» 

Нетішинської міської ради 

 

Інтеграційні засади освітнього процесу сучасного дитячого садка. 

Швець Катерина Михайлівна 

 вихователь Мушкутинецького ЗДО «Сонечко» 

Дунаєвецької міської ради 
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Секція ІІ.  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 

 

Ейдетика як засіб креативного розвитку дошкільнят. 

Берегова Ірина Анатоліївна, 

вихователь  

звання вихователь-методист 

                                      закладу дошкільної  освіти №20 «Білочка» 

м.Хмельницький 

 

Казка-шумівка-гуманістичний підхід до визнання унікальності дитини, до 

її творчої індивідуальності. 

                                                            Блискун Тетяна Миколаївна, 

                                                             музичний керівник ЗДО №8  «Калинонька» 

   Старокостянтинівська міська  

територіальна громада 

 

Мовленнєва готовність дошкільників до навчання засобами ігрової 

діяльності. 

Бобул Наталія Миколаївна, 

вихователь Шаровечківського ЗДО «Перлинка» 

 

Інтегрований підхід у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. 

Бондарук Вікторія Юріївна, 

керівник гуртка англійської мови 

закладу дошкільної освіти  

 №6 «Веселка»  

м.Нетішин 

 

Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. 

Борита Ірина Ігорівна, 

вихователь-методист 

закладу дошкільної освіти  

“Берізка” 

Городоцька ОТГ 

 

Дидактична гра крізь призму Базового компонента дошкільної освіти. 

Бунда Тетяна Антонівна, 

                                                       завідувач  закладу дошкільної освіти №4 

                                                                     Костюк Олена Іванівна, 

                                                                     вихователь- методист  

                                                  закладу дошкільної освіти №4 

                                                                                                                        м. Славута  
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Музичний розвиток дитини, як емоційно ціннісна складова становлення 

особистості дошкільника. 

Веселовська Алойза Віталіївна, 

керівник музичний 

закладу дошкільної освяти №18 

м.Камянець-Подільський 

 

Навчання дітей дошкільного віку говорінню з використанням методу “Total 

physical response”  на заняттях англійської мови. 

Вовк Олександра Анатоліївна, 

керівник гуртка англійської мови,  

                                                 закладу  дошкільної освіти №20 «Білочка» 

м.Хмельницький 

 

Використання  елементів Body percussion (музики тіла)                                                       

в музичній діяльності закладів дошкільної освіти. 

Галайчук Олена Василівна 

                                  музичний керівник 

                                           ЗДО №8 «Калинонька» 

  Старокостянтинівська міська  

                                                                                                   територіальна громада  

 

Мнемотехніка - ефективний засіб математичного розвитку дошкільників.                                                           

Єгоричева Надія Іванівна,  

вихователь  закладу дошкільної  

освіти № 20 «Білочка»  

Хмельницької міської ради 

 

Ранкові зустрічі – одна з умов формування особистісної компетентності 

дитини – дошкільника. 

Заблуда Галина Анатоліївна,  

вихователь  

 закладу дошкільної освіти №48 «Червона квіточка» 

Хмельницької міської ради 

 

Порушення зв’язного  мовлення у дітей дошкільного віку. 

Зіняк Аліна Миколаївна, 

 вчитель – логопед  

закладу  дошкільної                       

                                                       освіти   «Казка»  

 Городоцької міської ради 
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Формування здорового способу життя у дітей старшого дошкільного віку 

під час підготовки до школи.                     Іванчук Людмила Володимирівна, 

вихователь-методист    

закладу дошкільної освіти  №11  «Золота рибка» 

Хмельницької міської ради 

 

Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку з використанням 

пісочної терапії. 

Каплан Олена Юзефівна 

практичний психолог 

  закладу дошкільної освіти №20 «Білочка 

Хмельницької міської ради 

 

Формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку 

засобами казки. 

Касапчук Ніна Іванівна,  

вихователь  закладу дошкільної  

освіти №2 «Соколятко»  

м.Хмельницький 

 

Формування екологічної свідомості у дітей молодшого дошкільного віку. 

Кирилюк Оксана  Володимирівна, 

Питель Ольга Станіславівна 

вихователі  

закладу дошкільної освіти №6 «Веселка» 

Нетішинської міської ради 

 

Використання інтегрованого підходу під час проведення занять з фізичної 

культури. 

Ковальчук Катерина Сергіївна, 

                                                                             інструктор з фізкультури 

                                                                      дошкільного навчального закладу   

№4 «Сонечко» м. Славута 

 

Лялькотерапія  як ефективний метод реабілітації дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Ковальчук Ольга Костантинівна, 

соціальний педагог 

закладу  дошкільної освіти  №9 «Пролісок»  

Нетішинської міської ради 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

Кріпак Оксана Степанівна, 

 вихователь Шумовецького  закладу дошкільної освіти «Сонечко» 

Розсошанська ОТГ 
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Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

Кулик Оксана Миколаївна, 

                                                                       директор  закладу 

                                                                    дошкільної освіти  

№11 «Золота рибка» 

 Хмельницької міської ради 

 

Проєктна діяльність як засіб формування предметно- практичної 

компетентності у дітей дошкільного віку. 

Мар'яніна Неля Олександрівна, 

директорка 

Тарасівського закладу дошкільної освіти  

                                                   

Слобідсько- Кульчієвецької територіальної громади 

 

Конструктор  LEGO – потужний інструмент розвитку дітей дошкільного віку. 

Матвійчук Олена Анатоліївна, 

Фурман Юлія Леонідівна,          

вихователі 

                                                               закладу дошкільної освіти №6 «Білочка»  

м.Шепетівка 

 

Інтеґрація методів навчання з метою всебічного розгляду  понять і явищ. 

Мендрик Оксана Григорівна, 

                                                        практичний психолог 

                                                                            закладу дошкільної освіти 

                                                                                                     № 4 «Журавлик»  

Деражнянської територіальної громади 

 

Використання інтеграційних підходів як  умова реалізації наступності  між 

дошкільною та початковою  освітою. 

                                                                  Міхалець Олена Вікторівна, 

                                                                             вихователь-методист 

                                                                закладу  

                                                                          дошкільної освіти № 7 «Козачок»  

                                                                                                         м.Хмельницький   

 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

Москалюк Аліна Василівна, 

                           вихователь    

закладу дошкільної освіти «Дзвіночок»  

смт.Нова-Ушиця, 

Кам’янець - Подільського р-н  
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Основи формування економічної свідомості дітей дошкільного віку. 

Мусійчук Ірина Анатоліївна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти №4 «Сонечко»  

м.Красилів 

 

Психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання 

дошкільників та молодших школярів. 

Павлова Наталія Володимирівна, 

практичний психолог  

закладу дошкільної освіти №4»Теремок»  

м.Дунаївці 

 

Клаймбінг як інноваційна форма організації рухової активності дітей 

дошкільного віку. 

Пиріг Євгенія Іванівна, 

вихователь з фізкультури ЗДО № 5 

 «Олімпійський» м. Кам’янець-Подільський 

 

Впровадження інноваційної технології «Кола Ейлера» у розвитку логічного 

мислення старших дошкільників.                         

Панасюк Яна Олександрівна, 

вихователь 

закладу дошкільної 

 освіти №7 «Дюймовочка» 

м.Шепетівка 

 

Підготовка до школи дітей  старшого дошкільного віку:  

співпраця закладу дошкільної освіти зі  школою та батьками вихованців. 

Поліщук Інна Вікторівна, вихователь-методист, 

Дубінова Марина Олександрівна, практичний психолог, 

                                                              закладу дошкільної освіти№4«Вогник» 

Нетішинської міської ради 

 

Використання  інтеграційних підходів як умова реалізації наступності між 

дошкільною та початковою ланками освіти. 

Поліщук Олена Вікторівна 

вихователь Ямпільського закладу 

дошкільної освіти  

 «Росинка» 

Білогірського району 
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Педагогічна система Марії Монтессорі в  освітньому процесі дошкільного 

закладу. 

                                                                       Поліщук Тамара Леонідівна, 

                                                                         Пюро Світлана Олександрівна,  

вихователі 

                                                                          ЦРРД «Дивосвіт» 

м.Славута 

  

Формування соціально-громадянської компетентності дошкільника 

відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 

Сігінішина Ірина Анатоліївна,  

вихователь  

 закладу дошкільної освіти №55 «Намистинка» 

Хмельницької міської 

 

Сучасні методи та прийоми для формування мовленнєвої компетентності 

дошкільника на основі технології ТРВЗ. 

Сіденко Лариса Антонівна 

вихователь ЗДО №6 «Ромашка» 

Красилівської міської ради 

 

Впровадження «Кубиків Рорі» в освітній процес ЗДО як тренажеру 

критичного мислення та розвитку мовлення дошкільників. 

                                                                    Скоробагата Світлана Миколаївна, 

                                                                                                                  вихователь 

 закладу дошкільної освіти №7 «Дюймовочка» 

м.Шепетівка 

 

Формування в дітей дошкільного віку первинного досвіду орієнтування в 

елементарних економічних поняттях. 

Скрипник Тетяна Миколаївна, 

вихователь   

закладу дошкільної освіти №48 «Червона квіточка»  

Хмельницької міської ради 

 

Розвиток мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку в 

контексті реалізації педагогіки партнерства. 

Соловйова Вікторія Вікторівна,  

музичний керівник  

закладу дошкільної освіти №7 «Золотий ключик»  

м. Старокостянтинів  
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Педагогіка партнерства - якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

Сторожук Наталія Олександрівна, 

                                                                                                  вихователь закладу  

дошкільної освіти №53 ”Веселка” 

Хмельницької міської ради  

 

Педагогіка партнерства та співробітництва - якісно новий рівень  

взаємовідносин педагога з дитиною. 

Студенець Олена Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук,  

старший викладач  кафедри теорії та методики  

початкової та дошкільної освіти 

Хмельницький інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Підготовка до школи дітей старшого дошкільного віку за вимогами 

оновленого стандарту дошкільної освіти. 

                                                                      Тимофієва Ольга Володимирівна, 

консультант 

КУ «Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників» 

Деражнянської міської ради 

 

Особливості організації геокешинга з дітьми дошкільного віку. 

Тітарчук Наталія Олександрівна,  

вихователь  

 закладу дошкільної освіти №11 «Золота рибка» 

Хмельницької міської ради 

 

Підготовка до школи дітей старшого дошкільного віку за вимогами   

оновленого стандарту дошкільної освіти. 

Тітор Олена Олександрівна,  

директор  

Білокриницького закладу дошкільної 

 освіти «Джерельце 

 

Використання блоків З. Дьєнеша як умова реалізації  змісту освітнього 

напряму «Дитина  у  сенсорно-пізнавальному просторі». 

Ференчук Олена Петрівна, 

вихователь  закладу  

  дошкільної освіти № 1 «Капітошка 

м.Хмельницький 
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Дошкільна та початкова ланки освіти: вектори взаємодії. 

Філіппова Світлана Альбертівна, 

вихователь 

заклад дошкільної освіти № 18 «Зірочка» 

м.Кам’янець-Подільський 

 

Використання Орф-технологій в розвитку музичних і творчих здібностей 

дітей через гру на музичних інструментах і рухи. 

Хамленко Ірена Стаславівна 

керівник музичний  

закладу дошкільної освіти№ 1 «Веселка»  

Красилівської міської ради 

 

Формування соціально-громадянської компетентності через використання 

інтеграційних процесів у музейній педагогіці. 

Хіхловська Оксана Олександрівна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти  №1 «Ромашка»  

м. Дунаївці 

 

Соціо-ігровий стиль роботи з дітьми як ефективна педагогічна технологія. 

Ходорчук Жанна Миколаївна, 

вихователь,  

закладу дошкільної освіти №4 "Вогник"  

Нетішинської міської ради 

 

Сучасні методи та прийоми навчання дошкільнят мовленню. 

Хома Ірина Вацлавівна, 

вихователь 

 закладу дошкільної освіти № 54 «Пізнайко» 

м.Хмельницький 

 

Педагогіка  партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

Цибуля Юлія Сергіївна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти  №4 «Світлячок» 

м.Шепетівка. 

 

Педагогіка партнерства в закладах дошкільної освіти як запорука успішної 

взаємодії з батьками вихованців. 

Чмола Тетяна Романівна, 

 директор  

закладу дошкільної освіти №55 «Намистинка» 

 Хмельницької міської ради 
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Стартова платформа особистісно-цілісного розвитку дошкільника в умовах 

Нової української школи – група короткотривалого перебування дітей 

«Майбутній школяр». 

Чорна Світлана Людвігівна, 

вихователь-методист  

 Центру розвитку 

 дитини «Пролісок» 

Дунаєвецької міської ради 

 

Використання технологій освітнього геокешинга, квестів у роботі з дітьми 

дошкільного віку. 

Шидловська Інна Анатоліївна, 

вихователь ЗДО №1 «Теремок» 

                               Старокостянтинівська  ОТГ 

 

Розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку. 

Шпиця Катерина Тимофіївна, 

вихователь – методист  

закладу дошкільної освіти №20 «Білочка»  

Хмельницької міської ради 

 

Метод наочного моделювання і мнемотехніки як засіб розвитку 

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. 

Яремюк Наталія Віталіївна, 

учитель-логопед  

 закладу дошкільної освіти №20 «Білочка»  

Хмельницької міської ради 

 

 

Секція ІІІ .РОБОТА З ДІТЬМИ З  ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ В  ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Формування толерантного освітнього середовища ЗДО в умовах інклюзії. 

Березовська Неоніла  Анатоліївна,         

практичний психолог,  

закладу дошкільної освіти  

  №10 «Михайлик 

м.Шепетівка 

 

Соціальні мережі як інтерактивна форма роботи з батьками. 

Бізюк Тетяна Вікторівна, 

                                                                                        вихователь закладу 

дошкільної освіти №8 «Золотий ключик»   

м. Нетішин 
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Ігри з блоками Дьєнеша як засіб розвитку  прийомів розумових дій дітей 

дошкільного віку. 

Гаврилюк Ольга Федорівна, 

вихователь закладу дошкільної освіти №9 "Пролісок"  

Нетішинської міської ради  

 

Особливості організації роботи інклюзивних груп. 

Гарбарук Дар`я Володимирівна, 

 вихователь  

                                                 закладу  дошкільної освіти  №3  

м.Славута 

 

Бізібук, Бізікуб, Бізіборд – шматочок дорослого світу, який допоможе 

розвинути інженерну думку дитини. 

Гнатюк Анжела Дмитрівна, 

Селюк Ірина Миколаївна, 

вихователі  

закладу дошкільної освіти №6 «Білочка» 

 м.Шепетівка 

 

Налагодження взаємодії з батьками в умовах сучасного розвитку 

суспільства. 

Голенко Інна Василівна 

вихователь дошкільного 

навчального закладу №4 

   Старокостянтинівська міська 

територіальна громада 

 

Вімельбух, як засіб для соціалізації дошкільників з ООП  в  інклюзивному 

навчанні ЗДО. 

Голосієнко Катерина Петрівна,  

вихователь-методист,  

керівник команди супроводу дитини з ООП 

Гуменюк Ірина Вікторівна, 

 практичний психолог 

 ЗДО №9 «Барвінок»  

м.Шепетівка 

 

Особливості поведінки неконтактних дітей дошкільного віку. 

Гордійчук Ганна Вікторівна 

вихователь 

закладу  дошкільної  освіти №10 «Веселка» 

м.Хмельницький 

  



 
PAGE    

\* 

MER

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин 

між учасниками освітнього процесу. 

Гуменюк Тетяна Іванівна, 

вихователь-методист 

закладу дошкільної освіти №11  

м.Хмельницький 

 

Особливості взаємодії закладу дошкільної освіти з родинами вихованців. 

Дмитрук Юлія Олегівна, 

                                                   вихователь-методист 

 закладу дошкільної  

                                                   освіти № 10 «Веселка»  

м.Хмельницький 

 

Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з особливими освітніми 

потребами в групах ЗДО. 

Дрига Тетяна Олексіївна, 
вихователь  

дитячого будинку Хмельницької обласної ради 

 

 

Теоретичні основи обґрунтування проблеми  формування системи знань про 

основи здоров'я в дітей дошкільного віку. 

                                                                              Задорожна Надія Віталіївна,  

                                                               вихователь закладу  дошкільної           

освіти   «Казка»   

Городоцької міської ради 

 

Особливості організації роботи інклюзивних груп. 

Заїка Лариса Володимирівна, 

вихователь-методист 

закладу дошкільної освіти №2 «Веселка» 

Красилівської  міської ради 

 

Інклюзивне навчання в ЗДО: суть та актуальність. 

Карвацька Алла Станіславівна, 

                                                                          директор  

закладу дошкільної   освіти                        

                                                                          «Казка» Городоцької міської ради                                                                                            
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Організація партнерської взаємодії педагогів закладів дошкільної освіти з 

батьками дітей дошкільного віку. 

Ковальчук Марія Андріївна, 
вихователь  закладу 

   дошкільної освіти № 2 «Казка»   

 м.Нетішин   

 

Роль вихователів у соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. 

Корнійчук Світлана Леонтіївна,  

вихователь  

закладу длшкільної освіти №53 «Веселка» 

Хмельницької міської ради 

 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

Красовська Альона Миколаївна 

вихователь Білогірського ЗДО  

 комбінованого типу "Сонечко" 

Білогірського району 

 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 
Кучер Катерина Василівна, 

музичний керівник 

Старосинявського закладу дошкільної освіти  №1  

« Зернятко» 

 

Нейрологопедичні методи в корекційно-розвивальній роботі вчителя-

логопеда.                                                     Лукашук  Зоя Володимирівна 

                                                          вчитель-логопед ЗДО № 8 «Калинонька» 

   Старокостянтинівська міська  

територіальна громада 

 

Емоційно-вольовий розвиток старшого дошкільника у спектрі готовності 

дитини дошкільного віку до навчання у НУШ. 

Матвеєва Юлія Вікентіївна, 

практичний психолог  

                                                              Тарасівський заклад дошкільної освіти 

Маківського ЗДО «Сонечко» 

Маківська ОТГ 
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Особливості оволодіння мовленням дітей 1,6 місяців до 2 років. 

Машевська Наталія Володимирівна, 

вихователь-методист  

закладу дошкільної освіти №40 «Сонечко» 

м.Хмельницький 

 

Педагогіка партнерства - якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу 

Москальчук Тетяна Миколаївна, 

вчитель - логопед 

закладу дошкільної освіти № 12 

м. Кам’янець-Подільський   

 

Особливості організації роботи інклюзивних груп у ЗДО. 

Нех Ганна Миколаївна, 

вчитель-логопед 

дошкільного навчального закладу 

ясла-садка №5 «Квіткограй» 

м.Славута 

 

Організація інклюзивної освіти в умовах  закладу дошкільної освіти. 

Ознамець Олена Йосипівна 

вихователь 

закладу дошкільної освіти   №8 «Золотий ключик» 

Нетішинської міської ради 

 

Педагогіка партнерства - як один із факторів ефективної взаємодії учасників 

освітнього процесу. 

                                                        Олійник Тетяна Іванівна,  

директор ЗДО  «Золотий колосок» 

село Залісся Перше 

Кам'янець-Подільський район 

Орининська ОТГ 

 

Особливості організації роботи інклюзивних груп інтеграційні підходи до 

соціалізації дошкільників з особливими освітніми потребами в групах ЗДО. 

                                                             

Пігольчук Інна Сергіївна, 

                                                                     вихователь 

                                                                 закладу дошкільної освіти №2 «Казка» 

                                                                Нетішинської міської ради 
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Інклюзивна освіта. Допоможемо дитині зберегти зір. 

Ружицька Світлана Іллівна, 

вихователь, 

закладу дошкільної освіти  №1 «Веселка» 

Красилівської міської ради 

 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

Савчук Наталія Анатоліївна, 

вихователь-методист 

 закладу дошкільної освіти 

№34 «Тополька»  

Хмельницької об’єднаної територіальної громади 

 

Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з особливими освітніми 

потребами в групах ЗДО. 

Сас Ірина Вікторівна,  

директор 

закладу дошкільної освіти 

№34 «Тополька»  

Хмельницької об’єднаної територіальної громади 

 

Інтеграція ейдетики в роботу вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти. 

Сельська Олена Василівна, 

вчитель – логопед  

 закладу дошкільної освіти  

№7 «Козачок» 

Хмельницької міської ради 

 

Формування мовленнєвої компетенції та мовленнєвих навичок у дітей 

старшого дошкільного віку групи спеціального призначення для дітей з 

порушенням мовлення, як умова якісної підготовки до школи. 

Соха Ніна Анатоліївна,  

вчитель-логопед 

закладу дошкільної освіти №19  

м. Кам’янець-Подільський 

 

Педагогіка партнерства як основа успішного навчання та виховання дітей 

дошкільного віку. 

Цікра Ірина Михайлівна, 
виховател 

 закладу  дошкільної освіти   «Казка» 

м.Городок 
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Інтеграційні підходи до соціалізації  дошкільників з особливими освітніми 

потребами в  групах ЗДО. 

Шевчук Неля Іванівна, 

вихователь – методист  

Глушко Людмила Миколаївна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти 

№2 «Сонечко» м.Шепетівка 

 

Соціалізація дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в 

умовах роботи інклюзивної групи.   

Яркова Тетяна Григорівна, 

 вчитель-логопед 

закладу дошкільної освіти №7 «Дюймовочка» 

м.Шепетівка 


