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17 листопада 2022 р. 
м. Хмельницький 

29013, вул. Проскурівського Підпілля, 139 
E-mail: hmoippo@i.ua 

 
9.30 – 10.00 – реєстрація та приєднання учасників 

конференції 
10.00 - 10.15 – відкриття конференції 
10.00 – 13.30 – робота конференції, виступи учасників 
13.30 – 14.00 – підведення підсумків роботи 
 
 
Приєднання до конференції у Google-Meet за 

покликанням:  
https://meet.google.com/gfk-cyty-gqu 
 
Для учасників конференції, які не планують брати 

участь в обговоренні доповідей на засіданні, пропонується 
перегляд онлайн на YouTube-каналі інституту за покликанням:  

https://youtu.be/zHW6_BAMwFM 

Матеріали конференції (інформаційний лист, програма, 
сертифікати учасників) буде розміщено за покликанням:  

https://drive.google.com/drive/folders/1QEEzcF2-
P8PidMGhqJkWPio5fijbixJs?usp=sharing 

https://meet.google.com/gfk-cyty-gqu
https://youtu.be/zHW6_BAMwFM
https://drive.google.com/drive/folders/1QEEzcF2-P8PidMGhqJkWPio5fijbixJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QEEzcF2-P8PidMGhqJkWPio5fijbixJs?usp=sharing
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 Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти.  

 Практика впровадження Державного стандарту 
дошкільної освіти – Базового компонента дошкільної 
освіти. 

 Організація освітнього процесу з дітьми дошкільного віку 
в умовах воєнного стану (зокрема, з використанням 
дистанційної форми здобуття освіти). 

 Створення безпечних умов освітнього процесу в закладах 
дошкільної освіти. 

 Формування соціально-громадянської компетентності у 
дітей дошкільного віку. 

 Психологічний супровід учасників освітнього процесу в 
умовах воєнного стану. 

 Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з 
особливими освітніми потребами Робота інклюзивних 
груп. 

 Педагогіка партнерства – якісно новий рівень 
взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. 

 Використання сучасних підходів при реалізації 
наступності між дошкільною та початковою ланками 
освіти. 
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Очеретянко Віктор Іванович,  
ректор Хмельницького ОІППО, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник 

Басюк Дарія Іванівна,  
директор Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
Хмельницької ОДА, доктор економічних наук, доцент 
 

Вашеняк Ірина Богданівна,  
проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості 
освіти Хмельницького ОІППО, кандидат історичних наук, доцент 
 
 

Модератори конференції: 
Харченко Алла Анатоліївна,  
старший викладач кафедри теорії та методики початкової і 
дошкільної освіти Хмельницького ОІППО 
 
Ковальська Оксана Павлівна,  
завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і початкової 
освіти Хмельницького ОІППО, кандидат педагогічних наук 
 

Технічна підтримка 
Коцюбан Ілля Іванович, методист НМЦ Хмельницького ОІППО  
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Гаркавенко Тетяна Володимирівна, 
головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, 
спеціальної освіти та інклюзивного навчання Департаменту 
освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА 

Дошкільна освіта Хмельниччини в період воєнного 
стану. 

Харченко Алла Анатоліївна,  
старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної і 
початкової освіти Хмельницького ОІППО 

Професійна компетентність педагога дошкільного 
закладу : реалізація в умовах воєнного стану. 

Павлуник Альона Володимирівна, 
головний спеціаліст відділу інституійного аудиту Управління 
Державної служби якості освіти у Хмельницькій області 

Створення безпечного середовища у закладі 
дошкільної освіти – один із принципів забезпечення 
якості освітнього процес. 

 
Бунда Тетяна Антонівна, 
директор ЗДО №4, м.Славута  

Створення безпечних умов освітнього процесу в 
закладах дошкільної освіти. 

 
Фантух Людмила Степанівна,  
вихователь-методист ЗДО №49 «Малятко», м.Чернівці 

Налагодження партнерської взаємодії всіх учасників 
освітнього процесу в умовах забезпечення змішаної 
форми організації освітнього процесу в ЗДО. 
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Остапчук Міра Йонівна, 
директор ЗДО №6 «Золота рибка», м.Славута 

Організація освітнього процесу з дітьми 
дошкільного віку в умовах воєнного стану 
(дистанційна форма здобуття освіти). 

 
Шуберчук Мальвіна,  
вихователь-методист ЗДО №3 «Дзвіночок», м.Нетішин 

Професійний розвиток особистості як характерна 
ознака педагогічної професії. 

 
Войтович Галина Іванівна,   
старший викладач кафедри педагогіки та психології 
Хмельницького ОІППО.  

Інноваційні форми взаємодії з батьками в контексті 
реформування освіти. 

 
Музичук Галина Михайлівна,  
вихователь-методист ЗДО № 3 «Ластівка», м. Шепетівка 

Патріотичне виховання та патріотичні цінності 
дітей дошкільного віку в умовах сьогодення. 
 

Бурак Валентина Олексіївна,  
вихователь-методист ЗДО №9 «Теремок»  Славутської міської 
ради 

STEАM- світ інноваційних можливостей. 
 
Стасюк Світлана Володимирівна, 
практичний психолог Давидковецького ЗДО «Теремок», 
Хмельницька МТГ 

Психологічний супровід та підтримка учасників 
освітнього процесу методами арттерапії в умовах 
воєнного стану. 
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Коваленко Ірина Петрівна, 
вихователь ЗДО №7 «Дюймовочка», 
Шепетівська МТГ 

Все починається з любові. Родинне виховання, як 
один пріоритетних напрямів на сучасному етапі. 
 

Туркот Алла Вікторівна, 
вихователь-методист ЗДО №43 «Горобинка», 
Хмельницька МТГ 

Дитсадок дистанційно? Як педагогам налагодити 
роботу з батьками. 
 
Козловська Тетяна Миколаївна,  
вихователь закладу дошкільної освіти №5 «Пізнайко» 
Нетішинської міської ради 

Формування соціально-економічної компетенції у 
дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану. 

 

Мирончук Оксана Володимирівна,  
вихователь ЗДО №7«Дюймовочка»,  
Шепетівська МТГ 

Про безпеку правду знай – життя своє оберігай! 
 

Матковська Ольга Олексіївна, 
музичний керівник ЗДО №1 «Капітошка»,  
Хмельницька МТГ 

Онлайн-дошка Padlet як платформа для 
дистанційного музичного виховання дошкільників. 
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Ткачук Руслана Анатоліївна, 
вихователь ЗДО № 9 «Барвистий віночок»,  
Кам’янець-Подільська МТГ 

Дистанційне навчання дітей дошкільного віку на 
засадах партнерської педагогіки під час воєнного 
стану. 

 

Батюк Наталя Вікторівна, 
практичний психолог ЗДО № 1 «Струмочок», м.Ізяслав 

Профілактика і корекція дезадаптації, попередження 
формування дитячих страхів та фобій у 
дошкільників. 
 

Віньковська Катерина Ігорівна, 
вихователь ЗДО №8 «Малятко», Хмельницька МТГ 

Психологічний супровід учасників освітнього процесу 
в умовах воєнного стан. «Додай ЕМОЦІЮ дитині»  

Бабац Каріна Олексіївна, Шевчук Наталія Анатоліївна 
вихователі Пасічнянського ЗДО «Світанок» 

Організація освітнього процесу з дітьми 
дошкільного віку в умовах воєнного стану(з 
використанням дистанційної форми здобуття освіти). 
 
Байдюк Сніжана, вихователь-методист 
ЗДО №11«Дзвіночок», Шепетівська МТГ 

Рефреймінг педагогічних шаблонів у роботі з 
молодими педагогами. 
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Балагір Галина, вихователь 
НВО №23, Хмельницька МТГ 

Особливості використання мультимедійних 
технологій у роботі з дітьми дошкільного віку в умовах 
дистанційного навчання. 
 
Баранюк Наталія, директор 
Дунаєвецький ЗДО №4 «Теремок», Дунаєвецька ОТГ 

Інноваційні підходи до корекційно-відновлювальної 
роботи в групі дітей з особливими освітніми потребами. 
 
Безпалько Раїса Василівна, вихователь-методист 
Кондратюк Ірина Олександрівна, асистент вихователя  
ЗДО № 56 «Боровичок», Хмельницька МТГ 

Роль асистента вихователя в інклюзивній групі 
закладу дошкільної освіти. 
 
Безпалько Раїса Василівна, вихователь-методист 
Сиван Надія Василівна, вихователь інклюзивної групи 
ЗДО № 56»Боровичок», Хмельницька МТГ 

Використання елементів терапевтичних 
технологій роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивного навчання. 
 
Березовська Неоніла Анатоліївна, практичний психолог, 
психолог-методист  
ЗДО №10 «Михайлик», Шепетівська МТГ  

Безпечне освітнє середовище ЗДО в умовах 
воєнного стану. 
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Беспала Леся, директор 
Марцінковська Наталія, вихователь  
ЗДО №15 «Джерельце» Кам’янець-Подільської міської ради 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень 
взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. 
 
Бізюк Тетяна Вікторівна, вихователь 
ЗДО №8 «Золотий ключик» Нетішинської міської ради 

Нетворкінг –спілкування з батьками дистанційно. 
 
Більська Ольга Василівна, директор  
Кушлак Оксана Дмитрівна, вихователь-методист 
ЗДО №54 «Пізнайко», Хмельницька МТГ 

Перші кроки в розбудові внутрішньої системи якості 
освіти: створення сучасного освітнього середовища. 
 
Бітнер Олена, вихователь 
ЗДО «Дзвіночок», Старосинявська ОТГ 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей дошкільного віку (презентація). 
 
Боголідова Марина, практичний психолог 
ЗДО № 29, Хмельницька МТГ 

Використання ігротерапії в роботі з дітьми 
дошкільного віку, які є внутрішньо переміщеними особами. 
 
Бойчук Світлана, вихователь 
Дунаєвецький ЗДО №1 «Ромашка» Дунаєвецької міської ради 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей дошкільного віку засобами етнопедагогіки. 
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Борис Ольга, вихователь 
ЗДО №20 «Дзвіночок», Кам’янець-Подільська МТГ 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей дошкільного віку. 
 
Борита Ірина, вихователь-методист 
ЗДО «Берізка», Городоцька ОТГ 

Психолого-педагогічний супровід національно-
патріотичного виховання  дітей у рамках наступності 
закладу дошкільної освіти та школи. 
 
Бурбела Людмила, вихователь-методист ЗДО № 29 
Хмельницької МТГ, регіональний експерт щодо оцінювання 
якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з 
використанням методики ECERS-3 

Формування у дошкільників толерантності у 
прийнятті різноманітності за змістом Шкали оцінювання 
якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 
(ECERS-3). 
 
Вільчанська Тетяна, вихователь-методист  
Магера Інна, вихователь 
Федорова Інна, вихователь 
Дунаєвецький ЗДО №1 «Ромашка» Дунаєвецької міської ради 

Створення анімаційних фільмів із дошкільниками – 
інструмент формування цілісного реалістичного образу 
світу дитини та зняття напруги у закритому приміщенні. 
 
Вознюк Лілія, директор  
Сітарук Тетяна, вихователь 
ЗДО № 3 «Ластівка», м. Шепетівка 

Творча кінезіологія – «фітнес» для розумового 
розвитку дошкільника. 
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Войчук Тетяна, вихователь  
ЗДО №9 «Пролісок» Нетішинської міської ради 

Народні ігри у закладі дошкільної освіти як засіб 
становлення маленького українця, адаптованого до нових 
умов життя. 
 
Гагаріна Наталія Павлівна,  
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

Шляхи виховання любові до культурного спадку 
свого народу та національної самосвідомості дітей 
дошкільного віку. 
 
Глухова Оксана, музичний керівник  
ЦРД «Пролісок»,  Дунаєвецька ОТГ 

Організація музично-мовленнєвої діяльності 
дошкільників. 
 
Гнатюк Наталія,  вихователь-методист  
ЗДО №8 Шепетівської міської ТГ 

Дистанційна форма дошкільної освіти в умовах 
воєнного стану. 
 
Головань Антоніна, вихователь  
ЗДО №2 «Сонечко», Шепетівська МТГ 

Організація освітнього процесу з дітьми 
дошкільного віку в умовах воєнного стану (зокрема, 
використання дистанційної форми здобуття освіти). 
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Гончарук Наталія, директор  
ЗДО №1, Красилівська ОТГ 

Роль батьків та закладу дошкільної освіти у 
формуванні в дітей з особливими освітніми потребами 
позитивної «Я-концепції» як передумови успішної 
інтеграції в соціумі. 
 
Гріщенко Людмила, вчитель-логопед 
ЗДО №7, м. Старокостянтинів 

Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з 
особливими освітніми потребами. Робота інклюзивних 
груп. 
 
Грона Інна, директор, вихователь 
ЗДО №20 «Білочка», Хмельницька МТГ 

Уміння жити в особливих умовах. 
 
Гудзяк Валентина Михайлівна, вихователь 
ЗДО №4 «Теремок», м. Дунаївці 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень 
взаємовідносин між учасниками освітнього процесу 
закладу дошкільної освіти в умовах НУШ. 
 
Гудзяк Ірина, керівник гуртка «Шахи»  
ЗДО №3 «Берізка» Дунаєвецької міської ради 

Інтелектуальна гра для кмітливих дошкільнят. 
 
Гуйван Світлана Іванівна, вихователь 
ЗДО № 33 «Джерельце», Хмельницька МТГ 

Педагогічні аспекти реалізації освітнього напряму 
«Дитина в соціумі». 
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Данилюк Олена, вихователь  
ЗДО №9 «Пролісок» Нетішинської міської ради 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
дітей старшого дошкільного віку з використанням соціо-
ігрової технології. 
 
Дєдова Оксана, вихователь  
ЗДО №18 «Зірочка», м. Кам’янець-Подільський 

Особливості ігрової діяльності дошкільників з РАС.  
 

Димихіна Галина Михайлівна, вихователь-методист 
ЗДО №1 «Зернятко», Старосинявська ОТГ 

Виховання дітей за допомогою фольклору та 
авторських казок як засіб формування морально-
патріотичних цінностей дошкільників. 
 
Діденко Ірина, інструктор з фізкультури  
ЗДО №45, Хмельницька МТГ 

Рухливі ігри в закладах дошкільної освіти. 
 
Дмитрук Юлія, вихователь-методист 
ЗДО №10, Хмельницька МТГ 

Дистанційна освіта дітей дошкільного віку в умовах 
сьогодення. 
 
Доротюк Ірина, вихователь  
ЗДО №3 «Берізка» Дунаєвецької міської ради 

Розвиток логічного мислення дошкільнят – запорука 
успішної підготовки до навчання у новій українській школі. 
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Душко Наталія, вихователь, вихователь-методист 
ЗДО № 34 «Тополька», Хмельницька МТГ 
    Формування соціально-громадської компетентності у 
дітей дошкільного віку. 
 
Дуплій Ганна, вихователь  
ЗДО «Берізка», Городоцька ОТГ 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень 
взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. 
 
Душнюк Оксана, вихователь 
ЗДО №9 «Пролісок» Нетішинської міської ради 

Психолого-педагогічна студія як один із сучасних 
підходів партнерської взаємодії з батьками в закладі 
дошкільної освіти. 
 
Дягель Марина Олександрівна, вихователь  
ЗДО №56 «Боровичок», Хмельницька МТГ 

Розвиток виразного мовлення старших 
дошкільників у контексті вирішення завдань Базового 
компонента дошкільної освіти. 
 
Дяков Інна, старший викладач кафедри теорії та методики 
дошкільної і початкової освіти Хмельницького ОІППО 

Психолого-педагогічна характеристика дітей 
дошкільного віку з порушеннями мовлення. 
 
Жеребцова Олена, вихователь 
ЗДО «Малятко», Старосинявська ОТГ 

Сучасні напрямки взаємодії з сім’ями вихованців у 
закладі дошкільної освіти. 
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Завальська Алла, вихователь-методист 
ЦРД «Пролісок», Дунаєвецька ОТГ 

Ресурсна кімната в закладі дошкільної освіти – крок 
назустріч дитині з особливими освітніми потребами. 
 
Завіша Ірина, вихователь-методист  
ЗДО №4 «Теремок», Дунаєвецька ОТГ 

Використання сучасних підходів при реалізації 
наступності між дошкільною та початковою ланками 
освіти. 
 
Зварич Наталя, вихователь  
ЗДО № 1, Красилівська ОТГ 

Коректурні таблиці Н.Гавриш. Стимулюємо 
розвиток креативності у дітей дошкільного віку. 
 
Зеленюк Оксана, вихователь-методист  
ЗДО «Берізка», Городоцька ОТГ  

Організація освітнього процесу з дітьми 
дошкільного віку з використанням дистанційної форми 
здобуття освіти. 
 
Іванів Ольга Дмитрівна, вчитель початкових класів  
ліцей № 6 Кам’янець-Подільської міської ради  
м. Кам’янець-Подільський 

Використання сучасних підходів при реалізації 
наступності між дошкільною та початковою ланками 
освіти. 
 
Казмірук Світлана, вихователь   
ЗДО № 34, Хмельницька МТГ 

Педагогіка партнерства – якісно новий рівень 
взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. 
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Касіян Лариса, вихователь  
ЗДО №3, м. Кам`янець-Подільський 

Народознавство в закладі дошкільної освіти 
компенсуючого типу та роль народних ігор в корекційній 
роботі з дітьми дошкільного віку. 
 
Кирилевич Юлія, вихователь  
ЗДО №2 «Сонечко», Шепетівська МТГ 
      Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей дошкільного віку. 
 
Кицюк Інна, Казаку Світлана, вихователі  
Нестеровецький ЗДО «Лелека» Дунаєвецької міської ради 

Пізнавальна діяльність дошкільників: кольоровий 
тиждень в дитячому садку. 
 
Ковальська Оксана Павлівна,  
завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і початкової 
освіти Хмельницького ОІППО, кандидат педагогічних наук 

Емоційні реакції дитини в гострих стресових 
ситуаціях: психологічна допомога. 
 
Ковальчук Ольга, соціальний педагог 
ЗДО №9 «Пролісок» Нетішинської міської ради 

Казкотерапія як метод психологічної допомоги 
дітям дошкільного віку. 
 
Кожем’якіна Ірина,  
старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 
менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 
освіти», кандидат педагогічних наук 

Організація освітньої діяльності дошкільників у 
дистанційному форматі в умовах воєнного стану. 
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Козак Людмила, вихователь-методист  
ЗДО № 45 «Ялинка» Хмельницька ОТГ 

Реалізація активних форм і методів методичної 
роботи з педагогами закладу дошкільної освіти. 
 
Кордон Ірина, вихователь  
Чаньківський ЗДО «Сонечко» Дунаєвецької міської ради 

Використання паличок Кюізенера для формування 
сенсорно-пізнавальних компетентностей дошкільників. 
 
Костанецька Людмила, вихователь-методист  
Каток Інна, вихователь  
ЗДО №12 «Ялинка», Шепетівська МТГ 

Інклюзивна освіта як одна з умов соціальної 
адаптації дітей. 
 
Кримська Оксана вчитель-логопед 
ліцей №15 імені Олександра Співачука, м. Хмельницький 

Наступність у роботі вчителя-логопеда дошкільної 
та початкової ланками освіти – запорука успішного 
навчання дітей у школі. 
 
Кришталь Інна, вихователь  
ЗДО №38 «Світанок», Хмельницька МТГ 

Лепбук. Подорож з Афлатуном.  
 
Крищук Людмила В’ячеславівна, вихователь-методист  
Новоушицький заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» 

Дистанційне навчання як форма організації 
освітнього процесу з дітьми дошкільного віку в умовах 
воєнного стану. 
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Крута Любов, практичний психолог 
ЗДО№11«Дзвіночок», Шепетівська міська ТГ 

Компенсація емоцій через інфографіку кольору, або 
як за допомогою кольорів формувати психологічну 
стійкість. 
 
Кулик Інна, вихователь  
ЗДО №4 «Світлячок», Шепетівська міська ТГ 

Використання квесту як засобу активізації 
освітньої діяльності дошкільника. 
 
Кулик Марія, вихователь  
Дунаєвецький ЦРД «Пролісок», Дунаєвецька ОТГ 

Творимо та досліджуємо: міні – музей природи у 
дитячому садку. 
 
Курчак Тетяна, вихователь з фізичного виховання  
Волинчук Алла, вихователь-методист  
ЗДО №15 «Джерельце» Кам’янець-Подільської міської ради  

Сучасний туризм як інноваційна форма оздоровлення 
дітей. 
 
Куцуконь Тетяна Дем’янівна,  вихователь  
Старосинявський ЗДО №1 «Зернятко» 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей молодшого дошкільного віку. 
 
Лавренчук Ірина Миколаївна, вихователь  
ЗДО № 4 «Казка» Ізяславського міської ради 

Кільця Луллія у розвитку інтелектуально-творчих 
здібностей дошкільників. 
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Лазарєва Леся, директор  
ЗДО №4 «Світлячок», Шепетівська міська ТГ 

Нові виклики наступності дошкільної і початкової 
освіти: оцінюємо, розмірковуємо, упроваджуємо. 
 
Левандовська Наталія, вчитель-логопед  
ЗДО №11, Хмельницька МТГ  

Нейропідхід у дошкільній логопедії: актуально та 
ефективно. 
 
Левчун Тетяна, музичний керівник  
ЗДО №6, Шепетівська МТГ 

Новий формат музичних занять або коротко про 
дистанційну роботу музичного керівника. 
 
Либа Алла, вихователь  
ЗДО «Пролісок», с. Чернелівка, Красилівська ОТГ 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей дошкільного віку. 
 
Лисенко Людмила, вихователь  
ЗДО «Сонечко», с. Митинці, Красилівська ОТГ 

Організація освітнього процесу за дистанційною 
формою в закладі дошкільної освіти під час дії правового 
режиму воєнного стану. 
 
Литус Алла Петрівна, музичний керівник  
ЗДО № 5 «Пізнайко» Нетішинської міської ради 

Особливості музичного виховання дошкільників в 
умовах воєнного стану. 
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Мазур Жанна, вихователь 
ЗДО №10, Хмельницька міська ТГ 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей дошкільного віку. 
 
Мармолюк Ольга Миколаївна, вихователь  
ЗДО № 1 «Веселка», Красилівська ОТГ 

Інтеграційні підходи до соціалізації дошкільників з 
особливими освітніми потребами. Робота інклюзивних 
груп. 
 
Мартинчук Вікторія, вихователь 
ліцей №7 імені М. Сливки Полонської міської ради 

Створення емоційної стабільності дітей в 
дошкільних закладах в реаліях сьогодення. 
 
Мартін Аліна,  
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного університету імені 
Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук 
Тарапака Наталя,  
завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти комунального 
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Методичні засади формування 
здоров'язбережувальної компетентності дошкільників. 
 
Масловська Ірина Євгенівна, вихователь 
Ляльчук Анна Володимирівна, вихователь-методист 
ЗДО № 5 «Соловейко», Хмельницька міська ТГ 

Організація дистанційного освітнього процесу з 
дітьми дошкільного віку в умовах воєнного стану. 
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Матвійчук Олена, вихователь  
ЗДО №6 «Білочка», Шепетівська міська ТГ 

Створення інтерактивних дидактичних ігор у 
програмі Microsoft PowerPoint та їх використання в 
організації освітнього процесу. 
 
Машевська Наталія Володимирівна, вихователь-методист 
ЗДО №40 «Сонечко», Хмельницька міська ТГ 

Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного 
віку в умовах воєнного стану. 
 
Мельник Тамара, вихователь  
ЗДО № 7 «Колобок», м. Кам’янець-Подільський  

Навчаємо читанню змалечку. 
 
Мехоношина Ольга Василівна, вихователь 
ЗДО №5 «Квіткограй», м. Славута  

Використання інноваційних технологій логіко-
математичного розвитку дітей дошкільного віку. 
 
Мисик Олеся, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, 
психології та фахових методик, Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії, кандидат педагогічних наук 

Педагогіка партнерства як основа формування 
інноваційного освітнього простору закладу дошкільної 
освіти. 
 
Михайловська Марія, вчитель-логопед 
ЗДО № 47, Хмельницька ОТГ 

Формування мовленнєвих компетенцій на основі  
історії рідного міста. 
  



 

 

Науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти: 

досвід і перспективи» 
 

  

23 

 

Москалюк Тетяна, вихователь-методист  
ЗДО № 55, Хмельницька міська ТГ  

Сучасні підходи до оптимізації рухової активності 
дошкільників. 
 
Музичук Галина, вихователь-методист 
Степанюк Олена, вихователь 
ЗДО № 3 «Ластівка», Шепетівська міська ТГ 

Патріотичне виховання  дітей дошкільного віку в 
умовах сьогодення. 
 
Назарук Наталія, вихователь-методист  
ЗДО № 18, Кам’янець-Подільська міська ТГ 

Інтерактивні засоби взаємодії педагога з дітьми в 
ЗДО. 
 
Навроцька Раїса, вихователь  
ЗДО №1 «Капітошка» Хмельницька МТГ 
         Формування  у дітей  старшого дошкільного віку 
вміння складати розповіді - роздуми через мовні 
дидактичні ігри. 
 
Нижник Любов, директор   
ЗДО №1 «Ромашка» Дунаєвецької міської ради 

Створення розвивального, безпечного середовища у 
ЗДО – головна умова організації освітнього процесу в 
період дії правового режиму військового стану. 
 
Никитюк Наталія, вихователь  
ЗДО №5 «Пізнайко» Нетішинської міської ради 

Педагогіка партнерства як основа успішної 
соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу. 
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Ніколаєва Наталія, асистент вихователя  
ЗДО №7 «Оленка», Нетішинська міська ТГ 

Особливості впровадження інклюзивного навчання в 
закладах дошкільної освіти. 
 
Німчук Наталія,  вихователь   
ЗДО№11«Дзвіночок», Шепетівська міська ТГ 

Дисплей – словниковий коментар. 
 
Олійник Оксана, вчитель-дефектолог 
ЗДО №20, м. Кам’янець-Подільський 

Використання елементів методики сенсорної 
інтеграції в розвитку молодших дошкільників. 
 
Олійник Олена Михайлівна, вчитель-дефектолог 
ЗДО №21, м. Кам`янець-Подільський 

Особливості застосування здоров`язбережувальних 
технологій у роботі вчителя-дефектолога в процесі 
корекції психомоторної сфери дітей з особливими 
освітніми потребами. 
 
Ординець Наталія, вихователь  
ЗДО №12, м. Кам´янець-Подільський 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей дошкільного віку. 
 
Остапчук Вікторія, вихователь  
ЗДО №1 «Перлинка», м. Шепетівка 

Соціально-громадянська компетентність дітей 
дошкільного віку. Перезавантаження. 
 
Павлiк Лариса, вчитель-логопед 
Лиса Oксана, вчитель-логопед 
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ЗДО №33 «Джерельце», Хмельницька міська ТГ Павлова 
Наталія,  практичний психолог 
Дунаєвецький ЗДО № 4 «Теремок», Дунаєвецька ОТГ 

Психологічний супровід учасників освітнього 
процесу в умовах воєнного стану. 
 
Перевалова Тетяна, вихователь  
НВО №23, Хмельницька міська ТГ 

Використання мультимедійних технологій в процесі 
формування соціальної компетентності дітей 
дошкільного віку. 
 
Перфільєва Анна, вчитель-логопед   
ЗДО № 38, Хмельницька міська ТГ 

Використання сенсорних коробок як засобу сенсорної 
інтеграції в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з 
порушенням мовленнєвого розвитку. 
 
Петренко Наталія,  вчитель-логопед  
ЗДО №20, Кам'янець-Подільська міська ТГ 

Формування мовленнєвої компетентності 
дошкільників із заїканням. 
 
Петрушина Лариса, вихователь 
ЗДО №2 «Подоляночка», м. Славута 

Англомовні діти в українських закладах дошкільної 
освіти. 
 
Підлісна Олена, вихователь  
ЗДО №30, Кам’янець-Подільська МТГ 

Формування соціально-громадянської 
компетентності дітей старшого дошкільного віку в 
процесі пізнавально-дослідницької діяльності. 
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Погосян Аліна, вчитель-логопед  
ЗДО №20, Кам'янець-Подільська міська ТГ 

Загальні аспекти діагностичної роботи вчителя-
логопеда у закладі дошкільної освіти. 
 
Приймак Юлія Олексіївна, вихователь  
ЗДО №40, Хмельницька міська ТГ 

Дистанційне навчання з дітьми дошкільного віку. 
 
Присяжнюк Альона Василівна, вчитель-логопед  
ЗДО №52, Хмельницька МТГ 
          Використання можливостей дистанційної взаємодії 
у реалізації системи вправ для виправлення порушення 
темпо-ритмічної сторони мовлення. 
 
Прокопчук Анна,  вихователь  
ЗДО №9 «Пролісок» Нетішинської міської ради 

Формування основ народознавства засобами 
народної математики в сучасному ЗДО. 
 
Рибак Галина, вихователь 
ЗДО №20 «Білочка», Хмельницька міська ТГ 

Організація дистанційної роботи педагогів закладу 
дошкільної освіти. 
 
Рудман Вікторія, музичний керівник   
Клімова Юлія, вихователь  
ЗДО №15 «Джерельце» Кам’янець-Подільської міської ради  

Мнемотехніка: ефективна освітня технологія на 
музичних заняттях. 
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Сас Ірина, директор 
ЗДО №34 «Тополька», Хмельницька міська ТГ 

Психологічний супровід учасників освітнього 
процесу  в умовах воєнного стану. 
 
Сіденко Лариса Антонівна, вихователь 
ЗДО №6 «Ромашка» Красилівської міської ради 

Організація освітнього процесу з дітьми 
дошкільного віку в умовах воєнного стану (зокрема, з 
використанням дистанційної форми здобуття освіти). 
 
Сімончук Анастасія, вчитель-логопед  
ЗДО №3 «Дзвіночок» Нетішинської міської ради 

Логопедичний масаж як ефективний метод корекції 
мовлення дітей з ООП. 
 
Сінькевич Ірина, вихователь  
ЗДО №20, м. Кам’янець-Подільський 

Розвиток комунікативних навичок у дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення. 
 
Слизькоуха Ольга, вихователь-методист 
ЗДО № 7 Вінницької міської ради 

Психолого-педагогічна допомога дітям, які зазнали 
випливу стресогенних подій. 
 
Соловйова Вікторія, музичний керівник  
Савчук Катерина, практичний психолог  
ЗДО №7, м. Старокостянтинів 

Партнерська взаємодія музичного керівника та 
практичного психолога закладу дошкільної освіти в 
контексті реалізації роботи батьківсько-дитячого клубу 
«Територія Єднання». 
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Сохатюк Віра, практичний психолог 
ЗДО №1 «Ромашка» Дунаєвецької міської ради 

Техніки зняття психоемоційної напруги у 
дошкільників у час військової агресії. 
 
Стрельбіцька Катерина, вихователь 
ЗДО №3, м. Кам`янець-Подільський 

Корекційно-розвиткова робота з дітьми з 
особливими освітніми потребами дошкільного віку 
засобами арт-терапевтичних методів. 
 
Студенець Олена Анатоліївна, 
старший викладач кафедри теорїї та методики дошкільної і 
початкової освіти Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук 
Мальцева Галина Миколаївна, вихователь  
ЗДО № 8 « Малятко», Хмельницька міська ТГ 

Освіта сталого розвитку – інвестиція в майбутнє 
та визначальна роль у розвитку світобачення вихованців 
в період дошкільного дитинства. 
 
Ташецька Наталія, вихователь  
ЗДО «Сонечко», Ленковецька ОТГ 

Організація освітнього процесу з дітьми 
дошкільного віку в умовах воєнного стану (зокрема, з 
використанням дистанційної форми здобуття освіти). 
 
Телішевська Світлана, вихователь  
ЗДО №20 «Білочка», Хмельницька міська ТГ 

Виховання, розвиток та навчання дітей дошкільного 
віку крізь призму освіти для сталого розвитку. 
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Тимощук Ольга, вихователь  
ЗДО №4 «Світлячок», Шепетівська міська ТГ 

Формування соціально-громадянської 
компетентності дітей старшого дошкільного віку в 
сучасному середовищі. 
 
Ткачук Олена, вчитель-логопед  
ЗДО № 54 «Пізнайко», Хмельницька міська ТГ 

Співпраця логопеда та вихователя закладу 
дошкільної освіти з усунення мовленнєвих порушень у 
дітей дошкільного віку. 
 
Трачук Тетяна Віталіївна, музичний керівник  
ЗДО №32 «Росинка», Хмельницька міська ТГ 

Розвиток творчих здібностей дітей старшого 
дошкільного віку на музичних заняттях засобами 
танцювальної діяльності. 
 
Фантух Людмила, вихователь-методист  
ЗДО № 49 «Малятко», Чернівецька ОТГ 

Налагодження партнерської взаємодії всіх учасників 
освітнього процесу в умовах забезпечення змішаної форми 
організації освітнього процесу в ЗДО. 
 
Франчук Наталія, вихователь 
ЗДО «Ялиночка» Козинської ОТГ 

Використання онлайн-дошки Padlet для організації 
навчально-виховного процесу в ЗДО. 
 
Фурман Юлія, вихователь  
ЗДО №6 «Білочка», Шепетівська МТГ 

Використання коректурних таблиць в освітньому 
процесі ЗДО. 
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Царюк Ірина, вихователь  
ЗДО №45 «Ялинка», Хмельницька міська ТГ 

Світ Монтессорі в закладах дошкільної освіти. 
 
Цвігун Іванна Михайлівна, практичний психолог  
ЗДО №40 «Сонечко», Хмельницька міська ТГ  

Психологічний супровід учасників освітнього 
процесу в умовах воєнного стану. 
 
Чорнобай Ірина, вихователь 
ЗДО №20, м. Кам’янець-Подільський 

Формування соціально-громадської компетентності 
дітей старшого дошкільного віку у різних видах 
діяльності. 
 
Чуйко Таїсія, вихователь 
Білогірський ЗДО «Сонечко», Білогірська ТГ  

Використання сучасних підходів при реалізації 
наступності між дошкільною та початковою ланками 
освіти. 
 
Чумак Наталія, директор  
Михлянський ЗДО «Малятко» Ізяславської міської ради 

Створення безпечних умов та організація 
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах 
війни. 
 
Шабага Ольга, логопед  
початкова школа №6 Ізяславської міської ради 

Форми та методи роботи закладів освіти в умовах 
військового стану. 
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Шило Світлана, 
доцент кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку 
педагогів комунального навчального закладу «Черкаський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської обласної ради», доктор філософії 

Комунікативний портрет фахівця дошкільної 
освіти. 
 
Шкварська Тетяна,  практичний психолог-методист  
ЗДО №20, Кам’янець-Подільська міська ТГ  

Система конкретних прийомів профілактики та 
подолання синдрому «професійного вигорання» та 
професійної дезадаптації педагогів в інклюзивному 
дошкільному закладі. 
 
Шкорбецька Ольга, вихователь 
ЦРД «Пролісок», Дунаєвецька ТГ 

Вигадуємо! Створюємо! Досліджуємо! Розвиток 
інженерного мислення у дошкільників. 
 
Шмельова Алла Вікторівна, вихователь  
ЗДО №10, Красилівська ОТГ  

Психологічний супровід учасників освітнього 
процесу в умовах війни. 
 
Шульгіна Галина, вихователь  
ЗДО №1 «Перлинка», Шепетівська міська ТГ 

Моральні цінності сьогодення. 
 
Щербань Людмила, вихователь, вчитель-методист 
ЗДО №3, м. Кам’янець-Подільський 

Особливості та специфіка розвитку рухової 
діяльності дітей з РДА. 
  



 

 

Науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти: 

досвід і перспективи» 
 

  

32 

 

Щука Наталія, вчитель-дефектолог  
ЗДО №2 «Сонечко», Шепетівська міська ТГ 

Використання інноваційних освітніх технологій у 
роботі з дітьми дошкільного віку, які мають порушення 
зору в реаліях сьогодення. 
 
Юрчук Євгенія, вихователь  
Білогірський ЗДО «Сонечко», Білогірська ТГ 
       Формування соціально-громадянської компетентності 
у дітей дошкільного віку. 
 
Яремюк Наталія, вчитель-логопед, вчитель-методист 
Каплан Олена, практичний психолог  
ЗДО № 20 «Білочка», Хмельницька міська ТГ 

Соціалізація дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах ЗДО. 
 
Ястремська Юлія, вихователь  
ЗДО №5 «Олімпійський» Кам’янець-Подільської міської ради  

Бізіборд – універсальний тренажер для розвитку 
дітей дошкільного віку. 


