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Організаційний комітет
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Іван 
Дмитрович
директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор
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Інна 
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ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, дійсний член Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор

Рейпольська 
Ольга
Дмитрівна
завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

Сисоєва 
Світлана Олександрівна
дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор

Галус 
Олександр
Мар’янович
проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор


Пісоцька 
Леоніда
Станіславівна

	декан факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент


Зданевич 
Лариса 
Володимирівна
	завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор



Гончар 
Наталія
Петрівна
старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук
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Наталія
Миколаївна
доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ!
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 
щиро вітає Вас на Всеукраїнській науково-практичній конференції
ОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ


ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1000-1100
Реєстрація учасників конференції 
1100-1300
Пленарне засідання 
1400-1600
Секційні засідання:
1. Сучасні технології в процесі розвитку дитини. 
2. Сучасні технології в дошкільній освіті (виховання і навчання дошкільника).
3. Підготовка фахівців дошкільної галузі в умовах нової освітньої парадигми. 
4. Менеджмент в системі освіти.
5. Сучасні технології реалізації перспективності та наступності між дошкільною і початковою освітою. 
6. Інклюзія в системі дошкільної і початкової освіти. 
1600-1700
Підбиття підсумків конференції

Робочі мови конференції: українська.

Регламент роботи конференції:
Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин
Виступ на секційному засіданні – до 10 хвилин
Виступ з інформацією – до 5 хвилин
Виступ з повідомленням – до 3 хвилин

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
11 квітня 2019 р., 1100 – 1300

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шоробура Інна Михайлівна – ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, дійсний член Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор

Сисоєва Світлана Олександрівна – дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор

Лозовий Вадим Миколайович – голова Хмельницької обласної державної адміністрації

Загородний Михайло Васильович – голова Хмельницької обласної ради

Яримюк Анатолій Степанович – голова обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

ДОПОВІДІ

Шоробура Інна Михайлівна – ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, дійсний член Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, м. Хмельницький, Україна
Використання пріоритетних педагогічних цінностей у формуванні особистісних якостей майбутніх педагогів дошкільної освіти

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна 
Дитина-дошкільник у віковому онтогенезі: від народження до семі років

Сисоєва Світлана Олександрівна – дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор
Міжкультурне виховання як важливий напрям діяльності сучасного закладу дошкільної освіти

Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький, Україна
Технологія активізації інтелектуально-мовленнєвого розвитку дітей раннього віку на основі роботи з тематичним банером

Крутій Катерина Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна 
Цінність технології «віртуальна освітня подорож» для дошкільників як засобу елементарного туризму

Рейпольська Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Сучасне освітнє середовище: середовище для індивідуального розвитку дитини 

Пісоцька Леоніда Станіславівна – декан факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Хмельницький, Україна 
Підготовка майбутніх вихователів до використання сучасних технологій дошкільної освіти

Зданевич Лариса Володимирівна – завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, м. Хмельницький, Україна
Забезпечення інтерактивної взаємодії студентів і викладачів у процесі використання інформаційних технологій

Гаркавенко Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти, Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, м. Хмельницький, Україна 
Зміни в організації діяльності закладів дошкільної освіти на сучасному етапі


СЕКЦІЯ 1
Сучасні технології в процесі розвитку дитини


Керівник секції:

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Секретар секції:

Рейпольська Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Анасюк Наталя Анатоліївна – інструктор з фізичного виховання, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 57 «Перлинка», м. Хмельницький, Україна 
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО

Бабюк Тетяна Йосипівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Україна
Виховний потенціал соціокультурного середовища у закладах дошкільної освіти

Белінська Анна Ігорівна – вихователь, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 33 «Джерельце», м. Хмельницький, Україна 
Пошуково-дослідницька діяльність як основа формування компетентності дітей дошкільного віку та засіб розвитку їх здібностей 

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна 
Дитина-дошкільник у віковому онтогенезі: від народження до семі років

Бойко Олена Олександрівна – студентка бакалаврату факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Фітбол-гімнастика як оздоровчий метод профілактики та корекції порушень постави дітей дошкільного віку

Бучківська Галина Вікентіївна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та трудового навчання, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народним декоративно-ужитковим мистецтвом засобами ляльки-мотанки

Васильєва Світлана Андріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна 
Технології в процесі розвитку дитини третього року життя: минуле та сьогодення 

Волинець Катерина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна
Розвиток аналітичних здібностей дітей старшого дошкільного віку під час прогулянок у природу

Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький, Україна
Технологія активізації інтелектуально-мовленнєвого розвитку дітей раннього віку на основі роботи з тематичним банером

Грабова Катерина Вікторівна – студентка бакалаврату факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Особливості впливу кольору на дитину дошкільного віку

Гришко Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна 
Використання розвиваючого простору ЗДО при проведенні математичних занять 

Демянчук Тетяна Олександрівна – вихователь, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Оленка», м. Нетішин Хмельницької області, Україна 
Використання методики Кюїзенера в логіко-математичній діяльності дошкільників 

Діденко Ірина Владиславівна – інструктор з фізичного виховання, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 45 «Ялинка», м. Хмельницький, Україна 
Використання степ-аеробіки у фізкультурно-оздоровчій роботі 

Зімакова Лілія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна 
Критеріальна характеристика комунікативно-мовленнєвого розвитку старших дошкільників засобами мультиплікації

Зіняк Аліна Миколаївна – вихователь, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Казка» Городоцької міської ради, м. Городок Хмельницької області, Україна 
Використання мнемотехніки у розвитку зв’язного мовлення дітей у дошкільному віці

Каменюк Анна Вікторівна – студентка бакалаврату факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Особливості розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку 

Карвацька Алла Станіславівна – директор, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Казка» Городоцької міської ради; Жаріна Ірина Станіславівна – вихователь-методист, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Казка» Городоцької міської ради, м. Городок Хмельницької області, Україна 
Створення нового освітньо-розвивального простору як засіб реалізації завдань сучасного реформування дошкільної освіти

Карпʼюк Тетяна Миколаївна – практичний психолог, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Оленка», м. Нетішин Хмельницької області, Україна 
Сенсорна кімната як інноваційна складова здоров’язбережувального середовища дітей дошкільного віку 

Кас’яненко Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна 
Значення гри у логопедичній роботі з дошкільниками-логопатами 

Клевака Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна 
Значення соціокультурного простору в розвитку дитини як особистості

Костюк Валентина Василівна – вихователь, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 34, м. Хмельницький, Україна 
Використання мультимедійних технологій у процесі розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку 

Костюк Олена Іванівна – вихователь-методист, заклад дошкільної освіти № 4 «Сонечко», м. Славута Хмельницької області, Україна 
ЛЕГО світ дошкільника

Крамаренко Валентина Олександрівна – аспірантка Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна 
Роль сучасного мистецько-ігрового матеріалу в креативному розвитку дошкільників

Левик Ірина Олександрівна – педагог, Клуб майбутнього першокласника «Знайка», м. Херсон, Україна
Сторітелінг як інноваційний засіб мотиваційного забезпечення мовленнєвого розвитку дошкільника

Марусинець Мар’яна Михайлівна – професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, м. Київ, Україна
Дитяче експериментування як розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку

Мозолев Олександр Михайлович – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Використання пішохідних переходів для формування фізичних якостей дітей дошкільного віку

Молотюк Христина Олександрівна – студентка бакалаврату факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Самостійний розвиток дитини в спеціально створеному середовищі за принципами методики Марії Монтессорі

Павлішена Людмила Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Танцювальний фольклор як засіб розвитку художньої культури дітей дошкільного віку

Поліщук Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Особливості правового виховання у процесі розвитку дитини

Пукас Іванна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Україна
Особливості творчого розвитку дітей дошкільного віку

Рейпольська Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Сучасне освітнє середовище: середовище для індивідуального розвитку дитини 

Романюк Наталія Миколаївна – вихователь, ясла-садок № 2 «Посмішка», м. Гола Пристань Херсонської області, Україна 
Наукові засади формування мовленнєвої діяльності дітей раннього віку

Семенов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна 
Технологічні компоненти опанування дитиною середовища закладу дошкільної освіти 

Семенова Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Східноєвропейський університет імені Лесі Українки м. Луцьк, Україна 
Інноваційний контент «здорова особистість» в діяльності закладу дошкільної освіти 

Сергеєва Зоя Павлівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Спілкування як засіб розвитку комунікативних властивостей мовлення старших дошкільників

Сороченко Олена Миколаївна – вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 9 «Пролісок», м. Нетішин Хмельницької області, Україна
Застосування коректурних таблиць для розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку (за авторською технологією Н. Гавриш) 

Софіян Людмила Григорівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна; Лисенко Євгенія Михайлівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Гендерний підхід до попередження проявів нервовості у дітей дошкільного віку

Столяренко Ольга Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Україна
Вплив сім’ї на розвиток різновікових взаємин у дошкільному віці 

Танчина Людмила Михайлівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 18, м. Хмельницький, Україна
Викориситання коректурних таблиць у мовленнєвому розвитку дошкільників 

Терпелюк Наталія Василівна – вихователь, заклад дошкільної освіти № 6 «Золота рибка», м. Славута Хмельницької області, Україна
Ходьба на ходулях – інноваційна рухова діяльність в роботі з дітьми дошкільного віку 

Ткачук Анна Віталіївна – вихователь, Хмельницький дошкільний навчальний заклад №33 «Джерельце», м. Хмельницький, Україна 
Інтеграція LEGO-технологій в освітній процес старших дошкільників 

Хоречко Катерина Андріївна – вихователь, ясла-садок компенсуючого типу – центру розвитку дитини № 60 Херсонської міської ради, м. Херсон, Україна 
Педагогічна система Карла Орфа як теоретичне підґрунтя розвитку творчих здібностей дітей у музичній діяльності

Шкляр Наталія Анатоліївна – науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання, Інститут проблем виховання Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна 
Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти




 СЕКЦІЯ 2
Сучасні технології в дошкільній освіті 
(виховання і навчання дошкільника)

Керівник секції:

Сисоєва Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Заслужений працівник освіти України, м. Київ, Україна 
Секретар секції:

Савченко Марина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна

Алешко Валентина Федорівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Екскурсія як засіб формування екологічної компетентності дошкільників

Бабюк Сергій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, Україна 
Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку 

Балинська Дарина – студентка факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Врахування принципів обладнання ігрових осередків в груповій кімнаті закладу дошкільної освіти для розвитку пізнавальної активності дітей

Басалига Оксана Володимирівна – завідувач закладу дошкільної освіти № 5 «Олімпійський», м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, Україна, Коваль Світлана Олексіївна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 5 «Олімпійський», м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, Україна 
STREAM-HUB – новий тренд в дошкільній освіті

Бєлєнька Ганна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна
Полікультурна освіта дітей дошкільного віку

Біницька Олена Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор з економічних питань, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Характеристика ігрових технологій економічного виховання дітей дошкільного віку

Бойко Тетяна Миколаївна – вихователь Лиманецького дошкільного навчального закладу, с. Лиманець Бериславського району, Херсонської області, Україна 
Інтеграція освітнього процесу ЗДО через ранкові зустрічі
Борита Ірина Ігорівна – вихователь-методист, заклад дошкільної освіти «Берізка», м. Городок, Хмельницької області, Україна
Застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності 

Бурсова Світлана Сергіївна – старший викладач кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Використання ІКТ у сучасних закладах дошкільної освіти

Вашак Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Створення умов соціокультурного простору в закладах дошкільної освіти

Газіна Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, Україна
Методика Нумікон: навчання дітей дошкільного віку математики 

Гаращенко Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна
Формування здоров’язбережувальних навичок дітей дошкільного віку 

Гнізділова Олена Анатоліївна – доктор педагогіних наук, професор кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Зарубіжний досвід застосування середовищного підходу у вихованні підростаючих поколінь

Голуб Наталя Василівна – студентка бакалаврату факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Використання мнемотехніки для розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку 

Гордійчук Мар’яна Сидорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, Україна 
Проблема формування мовленнєвих навичок розповіді дошкільників у наукових дослідженнях 

Демчик Катерина Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, Україна 
Формування конструктивно-моделювальних компетентностей старших дошкільників у процесі LEGO-конструювання 

Дмитрук Альбіна Петрівна – музичний керівник, дошкільний навчальний заклад № 7 «Дюймовочка», м. Славута, Хмельницької області, Україна
Гармонійний розвиток творчої особистості засобами музичної терапії за системою Степана Недериці 

Докукіна Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Використання «хмарних технологій» та соціомереж у роботі з батьками з формування національно-культурної ідентичності дитини

Єленич Тетяна Володимирівна – вихователь, Східненський ясла-садочок, с. Східне, Білозерського району, Херсонської області, Україна 
Особливості використання ігрових навчальних ситуацій в еколого-валеологічному вихованні дітей дошкільного віку

Журба Катерина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Особистісно орієнтована технологія формування національно-культурної ідентичності у зростаючої особистості 

Жученко Тетяна Миколаївна – вихователь, Степанівський ясла-садочок № 16 Херсонської міської ради, м. Херсон, Україна 
Вплив відеопродукції на соціалізацію дітей дошкільного віку

Калмикова Лариса Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти, завідувач лабораторії «Психолінгвістика розвитку дитини» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», академік МАНПО, м. Переяслав-Хмельницький, Україна
Розробка нормативного змісту підготовки майбутніх вихователів на основі компетентнісного підходу

Карапузова Ірина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Екологічне виховання дошкільників засобами музейної педагогіки

Касапа Аліна Іванівна – вихователь, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 57 « Перлинка», м. Хмельницький, Україна 
Пошуково-дослідницька діяльність у роботі з дітьми дошкільного віку

Кіт Ганна Іванівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Інноваційні тенденції щодо формування логіко-математичної компетентності  дітей старшого дошкільного віку

Клименко Ольга Федорівна – голова циклової комісії дошкільних психолого-педагогічних дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця, Україна
Використання диференційованого підходу під час організації освітньої роботи з математичних уявлень в умовах закладу дошкільної освіти

Клопот Наталя Анатоліївна – вихователь, Каїрський ясла-садочок «Колосок» Любимівської селищної ради, с. Любимівське Горностаївського району, Херсонської області, Україна
Передумови формування елементарної математичної компетентності в дітей дошкільного віку

Ковалевська Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені  В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Організація ігрового середовища в сучасних закладах дошкільної освіти

Ковалевська Олена Миколаївна – вихователь, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Казка» Городоцької міської ради, м. Городок, Хмельницької області, Україна
Актуальність проблеми патріотичного виховання дітей дошкільного віку 

Козак Людмила Іванівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 45 «Ялинка», м. Хмельницький, Україна
Використання музейної педагогіки в умовах дошкільного навчального закладу

Колонтаєвська Світлана Володимирівна – викладач-стажист кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Використання мультиплікації у формуванні культури поведінки старших дошкільників

Кордан Тетяна Леонідівна – вихователь-методист, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Оленка», м. Нетішин, Хмельницької області, Україна
Психолого-педагогічне пр оектування як метод інтеграції освітнього процесу 

Кос Леся Володимирівна – викладач Педагогічного коледжу, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна 
Інноваційні підходи у формуванні навичок мовленнєвої взаємодії старших дошкільників

Коханська Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри теорії та методики музичного мистецтва, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Музичне виховання дітей дошкільного віку засобами технології Карла Орфа

Кривда Валентина Савівна – викладач кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Використання медіатехнологій у формуванні національної свідомості дітей старшого дошкільного віку

Круль Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна 
Образність поезії Ліни Костенко для дітей старшого дошкільного віку

Крутій Катерина Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна 
Цінність технології «віртуальна освітня подорож» для дошкільників як засобу елементарного туризму

Кузьмова Валентина Віталіївна – вихователь, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 1 «Капітошка», м. Хмельницький, Україна
Інтерактивні методи і прийоми ознайомлення дошкільників з картинами

Манжелій Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені  В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Вплив сучасного медіа-простору на процес соціалізації дошкільника

Марчук Ірина Борисівна – вчитель-логопед, заклад дошкільної освіти № 4 «Сонечко», м. Славута, Хмельницької області, Україна
Здоров'язберігаючі технології в логопедії – біоенергопластика

Маршицька Вікторія В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна 
Сучасні технології проектування природного освітнього середовища ЗДО для індивідуально-типологічного розвитку старших дошкільників 

Павлушкіна Олена Василівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Проблема виховання відповідальності у дітей дошкільного віку

Пантелеєва Ірина Миколаївна – вихователь, Чорнобаївський навчально-виховний комплекс, с. Чорнобаївка Білозерський району, Херсонської області, Україна 
Сутність логіко-математичної компетентності дитини старшого дошкільного віку

Пасічніченко Анжела Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені  В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності у дітей старшого дошкільного віку

Пашигар Марина Сергіївна – аспірантка 2 року навчання кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Зарубіжний досвід національно-патріотичного виховання дітей 

Пелих Лариса Валеріївна – вихователь, ясла-садочок № 3 «Берегиня», м. Гола Пристань, Херсонської області, Україна 
Категорійно-поняттєва сутність проблеми формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку

Поворознюк Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна
Роль народної гри в процесі соціальної адаптації дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб 

Поліщук Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Формування культури поведінки дошкільників засобами рухливих ігор 

Половіна Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 
Арт-освіта дітей дошкільного віку: формуємо життєву компетентність 

Пруцакова Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Гармонізація відносин із природою в ігровій діяльності дітей 

Раднюк Лілія Йосипівна – вихователь, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Казка» Городоцької міської ради, м. Городок, Хмельницької області, Україна
Театралізована творча діяльність у дошкільному закладі 

Савицька Наталя Миколаївна – вихователь, Правдинський ясла-садочок «Ромашка», с. Правдино, Білозерського району, Херсонської області, Україна 
Роль та значення рухливих ігор у фізичному вихованні дітей дошкільного віку

Савченко Марина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Інтерактивні педагогічні технології в системі навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку

Сас Ірина Вікторівна – завідувач, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 34 «Тополька», м. Хмельницький, Україна
Сучасні освітні технології в дошкільному навчальному закладі 

Семенюк Світлана Володимирівна – науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Метод гейміфікації у процесі вивчення іноземної мови

Сігінішина Галина Йосипівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Місце і роль народної іграшки у вихованні дошкільників

Сисоєва Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Заслужений працівник освіти України, м. Київ, Україна 
Міжкультурне виховання як важливий напрям діяльності сучасного закладу дошкільної освіти

Сичова Мирослава Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений вчитель України, заступник директора коледжу, Педагогічний коледж ЧНУ ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна
Підготовка старших дошкільників до оволодіння дієвістю мовлення як засобу ефективної комунікації

Скрипник Неля Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Формування особистості старшого дошкільника засобами сучасних педагогічних технологій у процесі корекційних занять

Слободинська Тамара Степанівна – доктор філологічних наук, професор декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця, Україна
Комп’ютерні технології – один із необхідних складників інноваційного навчання 

Слюзко Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародних зв’язків, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Готовність майбутніх вихователів ЗДО до виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку

Стаднік Надія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна
Педагогічні умови партнерської взаємодії з батьками дітей старшого дошкільного віку 

Станіченко Оксана Федорівна – аспірантка 1 року навчання кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені  В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна
Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності

Столярчук Наталія Володимирівна – вихователь, ясла-садочок № 6 «Теремок», м. Скадовськ, Херсонської області, Україна 
Особливості застосування комп’ютерно-ігрового комплексу в системі мовної освіти дошкільників

Сухіна Марина Валеріївна – вихователь, дошкільний навчальний заклад № 15 «Червона квітка», м. Нова Каховка, Херсонської області, Україна 
Використання мультимедійних презентацій у навчанні дошкільників рідної мови як психолого-педагогічна проблема

Ткач Галина Володимирівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 48 «Червона квітка», м. Хмельницький, Україна 
Використання сучасних технологій дошкільної освіти в націанально-патріотичному вихованні дітей

Ткачук Ольга Михайлівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 57 «Перлинка», м. Хмельницький, Україна
Впровадження багатофункціональних та креативних ігор у роботі з дітьми. «Казкові лабіринти гри» В’ячеслава Воскобовича

Фурман Ольга Вікторівна – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вчитель-логопед, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 29 «Ранкова зірка», м. Хмельницький, Україна
Засоби корекційної роботи з розвитку мовлення дітей-логопатів 

Шевчук Олена Степанівна – завідувач, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Подоляночка» м. Славута, Хмельницька область, Україна 
Реалізація концепції національно-патріотичного виховання через музейну педагогіку

Шитманюк Віта Володимирівна – завідувач, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Теремок», м. Славута, Хмельницької області, Україна
Про соціально-фінансову освіту вихованця дошкільного навчального закладу

Шкільна Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Використання методики «Світове кафе» у формуванні національно-культурної ідентичності

Шурда Жанна Іллівна – вихователь ДНЗ-ЦРД № 20 «Пірамідка» Херсонської міської ради, м. Херсон, Україна 
Патріотичне виховання в ЗДО засобами квесту

Ящук Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової освіти та філології, заслужений діяч науки і техніки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Особливості формування поглядів на сімейне виховання за часів епохи Відродження

  СЕКЦІЯ 3
Підготовка фахівців дошкільної галузі в умовах нової освітньої парадигми

Керівник секції:

Зданевич Лариса Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Секретар секції:

Мацук Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна

Бевз Валентина Василівна – викладач-методист дошкільної психології, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця, Україна
Постать педагога – запорука успішного виховання особистості дошкільника 

Борин Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна 
Підготовка майбутніх педагогів до формування предметно-практичної діяльності дітей дошкільного віку 

Бутенко Ольга Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Підготовка майбутніх вихователів до гендерного виховання дітей в умовах нової освітньої парадигми

Ватаманюк Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Україна
Інноваційний вектор професіограми майбутнього вихователя ЗДО 

Волинець Юлія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 
Розвиток креативності майбутніх дошкільних педагогів у процесі проходження педагогічної практики

Гаврилюк Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості з позиції акмеологічного підходу

Галус Олександр Мар’янович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Професійна соціалізація молодих педагогів в умовах Нової української школи

Гончар Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Впровадження інтерактивних технологій в процес підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

Гринько Валентина Іванівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Інтеграція різних видів мистецтва в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Залізняк Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна 
Підготовка майбутніх вихователів до поліетнічного виховання дітей в закладі дошкільної освіти

Зданевич Лариса Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Забезпечення інтерактивної взаємодії студентів і викладачів у процесі використання інформаційних технологій

Каньоса Наталія Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Україна
Психологічна готовність майбутніх педагогів до здійснення професійної діяльності в умовах нової освітньої парадигми 

Коваленко Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 
Роль соціокультурного простору у формуванні мотиваційної готовності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до самореалізації

Кондратець Інна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 
Рефлексивна культура педагога як чинник забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО

Лазарович Надія Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми

Лесюта Марія Миколаївна – вихователь НВК № 33 Херсонської міської ради, м. Херсон, Україна 
Прогностична компетентність майбутніх вихователів ЗДО: дефініційний аналіз

Матішак Маріанна Василівна – кандидат педагогічних наук, викладач, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Педагогічні умови формування культури демократії майбутніх вихователів ЗДО

Мацук Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Теоретичні засади підготовки майбутніх педагогів до правового виховання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

Машкіна Людмила Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, помічник ректора, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Підготовка майбутніх вихователів до інноваційної педагогічної діяльності

Мельничук Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи, викладач, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж імені І. Я. Франка, м. Прилуки Чернігівської області, Україна
Підготовка майбутніх вихователів у закладах фахової передвищої освіти до реалізації концепції інклюзивного навчання

Миськова Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Підготовка педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти до формування у дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток

Павлюк Лариса Петрівна – практичний психолог, викладач, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця, Україна
Професійна адаптація вихователів закладів дошкільної освіти в умовах нової освітньої парадигми 

Поліщук Олександр Сергійович – доктор філософських наук, професор, декан факультету мистецтв, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Філософсько-методологічні основи підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах сучасності

Розгон Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Особливості професійної підготовки студентів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах дошкільної освіти

Руда Тетяна Вікторівна – методист, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, м. Вінниця, Україна
Шляхи реалізації концепції Нової української школи в умовах підготовки майбутніх педагогів

Сас Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Проблема якісної підготовки майбутніх вихователів до формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку

Семчук Богдан Іванович – викладач-стажист кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна 
Особливості застосування медіа інформації у підготовці вихователів закладів дошкільної освіти

Семчук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна 
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами Інтернет та прикладних технологій

Сергеєва Валентина Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна
Навчальний предмет «Педагогічна ергономіка в системі дошкільної освіти» у фаховій підготовці майбутніх вихователів 

Сущенко Лариса Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна
Організація науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільної освіти в ЗВО

Чорна Ганна Володимирівна – викладач, аспірантка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна 
Підготовка майбутніх вихователів до національно-патріотичного виховання дошкільників 


СЕКЦІЯ 4
Менеджмент в системі освіти

Керівник секції:

Пісоцька Леоніда Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Секретар секції:

Безсонова Ольга Костянтинівна – науковий кореспондент лабораторії дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Бабій Наталія Дмитрівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 21 «Ластівка», м. Хмельницький, Україна 
Управлінські аспекти забезпечення професійного зростання педагогів сучасного закладу дошкільної освіти

Барчук Наталія Петрівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 1 «Капітошка», м. Хмельницький, Україна 
Управлінські аспекти інклюзивної освіти в умовах дошкільного навчального закладу

Безсонова Ольга Костянтинівна – науковий кореспондент лабораторії дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Технологія управління розвитком молодого педагога в умовах ЗДО

Бесіда Світлана Іванівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 5 «Соловейко», м. Хмельницький, Україна 
Управлінський аспект проблеми наступності у роботі закладу дошкільної освіти і загальноосвітньої школи

Більська Ольга Василівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 45 «Пізнайко», м. Хмельницький, Україна 
Організація національно-патріотичного виховання дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти

Бурбела Людмила Броніславівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 29 «Ранкова зірка», м. Хмельницький, Україна 
Сучасні аспекти педагогічного менеджменту вихователя-методиста закладу дошкільної освіти

Войцехівський Костянтин Францович – директор, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, м. Вінниця, Україна 
Управлінський підхід щодо підготовки майбутніх педагогів до реалізації концепції Нової української школи

Гаркавенко Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти, Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, м. Хмельницький, Україна 
Зміни в організації діяльності закладів дошкільної освіти на сучасному етапі

Греськова Валентина Вікентіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та трудового навчання, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Сучасні підходи до створення освітнього середовища ЗДО

Гуменюк Оксана Вікторівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 24 «Барвінок», м. Хмельницький, Україна
Інтелект-карта як інструмент методичної роботи в закладі дошкільної освіти

Дарманська Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Особливості та проблеми менеджменту дошкільної освіти з огляду на сучасні умови функціонування закладів дошкільної освіти

Денисова Оксана Анатоліївна – керівник місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 8 «Малятко», м. Хмельницький, Україна 
Оптимізація діяльності закладу дошкільної освіти засобами технології тайм-менеджменту

Івасечко Олена Борисівна – вихователь-методист, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №20 «Дзвіночок», м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Україна
Тайм-менеджмент в системі методичної роботи закладу дошкільної освіти

Кушлак Оксана Дмитрівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 54 «Пізнайко», м. Хмельницький, Україна 
Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій в умовах сучасного закладу дошкільної освіти

Кушнір Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Імідж керівника закладу дошкільної освіти: складові та шляхи створення й розвитку

Матвєєва Олена Олександрівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 23 «Вогник», м. Хмельницький, Україна 
Сучасні підходи до забезпечення ефективної взаємодії педагогічного колективу ЗДО з батьківською громадськістю

Овчарук Олена Сергіївна  – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 1 «Капітошка», м. Хмельницький, Україна 
Технологія менеджменту педагогічного колективу

Писарчук Оксана Тарасівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету педагогіки і психології (відділення «Початкова освіта. Дошкільна освіта. Менеджмент»), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Особливості системного управління в закладах дошкільної освіти

Пісоцька Леоніда Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Управління дошкільної освіти у системі підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльності

Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Психологічні складники функції контролю у менеджменті дошкільної освіти

Попович Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, декан педагогічного факультету, Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна
Формування комунікативної культури майбутніх керівників закладів дошкільної освіти 

Слівінська Тетяна Олексіївна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 37 «Незабудка», м. Хмельницький, Україна 
Створення позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти

Сухан Тетяна Василівна – директор закладу дошкільної освіти № 16 «Смайлик», м. Мукачево, Україна 
Розвиток організаційної культури керівників закладів дошкільної освіти

Шоробура Інна Михайлівна – ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, дійсний член Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, м. Хмельницький, Україна
Сутність та реалізація педагогічного моніторингу в закладах дошкільної освіти

Юркова Інна Володимирівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 23 «Вогник», м. Хмельницький, Україна 
Впровадження ідей сталого розвитку в діяльність закладу дошкільної освіти: управлінський аспект

Юрчик Наталія Леонідівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 48 «Червона квітка», м. Хмельницький, Україна 
Інноваційні методи менеджменту закладу дошкільної освіти

Ярмолюк Антоніна Петрівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад №3 «Світлячок», м. Хмельницький, Україна; Попик Ніла Іванівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад №3 «Світлячок», м. Хмельницький, Україна 
Управлінські аспекти створення освітнього простору дітей дошкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти



СЕКЦІЯ 5
Сучасні технології реалізації перспективності та наступності між дошкільною і початковою освітою

Керівник секції:

Лисенко Неллі Василівна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Секретар секції:

Новак Олена Мусіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна

Андрощук Наталія Олександрівна – вихователь, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Пролісок», м. Нетішин, Хмельницька область, Україна
Зорова гімнастика як інноваційна здоров’язберігаюча технологія в сучасному ЗДО 

Біницька Катерина Миколаївна – доцент кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Хмельницький, Україна
Особливості забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в умовах закладів освіти Польщі

Вітюк Іванна Сергіївна – викладач кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, магістр, м. Хмельницький, Україна
Впровадження сучасних педагогічних технологій в контексті Нової української школи

Владімірова Світлана Анатоліївна – директор, навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», м. Славута Хмельницької області, Україна
Реалізація принципу наступності у формуванні компетенцій: заклад дошкільної освіти–початкова школа

Воєдило Ольга Вікторівна – викладач-стажист кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
Особливості виховання гендерної культури в старших дошкільників у процесі підготовки до школи

Григорук Оксана Василівна – завідувач, дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Золотий ключик», м. Нетішин, Хмельницька область, Україна
Сучасний керівник – менеджер інноваційного розвитку закладу дошкільної освіти

Давиденко Галина Леонідівна – методист управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, м. Дунаївці Хмельницької області, Україна
Роль методичного активу в реалізації проблеми наступності дошкільної та початкової ланок освіти 

Долинська Олеся Олегівна – викладач кафедри теорії та методики фізичної культури і валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Проблеми наступності і перспективності як необхідної умови забезпечення безперервної освіти між дошкільною і початковою освітою

Єдинак Геннадій Анатолійович – професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна; Małgorzata Przybysz-Zaremba – Ph.dr.habilit., Assoc.prof.? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Wydział Ekonomii i Administracji Instytut Nauk Społecznych, м. Скерневіце, Республіка Польща
Сучасні тенденції індивідуалізації фізичного виховання в початковій школі

Зосименко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Суми, Україна
Використання методу проектів у забезпеченні наступності змісту дошкільної і початкової освіти при підготовці майбутніх педагогів

Казакова Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Дидактичні ігри як метод активного навчання молодших школярів

Кобець Юлія Василівна – вихователь, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Пролісок», м. Нетішин, Хмельницької області, Україна
Наступність в освітньому процесі дошкільної та початкової освіти 

Коновальчук Іван Іванович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій, Житомирський державний університет Івана Франка, м. Житомир, Україна
Запровадження інноваційних підходів щодо гармонійного розвитку особистості дитини в період дошкільного дитинства та старту Нової української школи

Копиловська Валентина Іллівна – вихователь, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 5 «Соловейко», м. Хмельницький, Україна 
Реалізація завдань наступності у формуванні у дошкільників та учнів початкової школи правил культури поведінки як основи етичної культури людей

Кривоносова Тетяна Миколаївна – вихователь, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 5 «Соловейко», м. Хмельницький, Україна 
Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи

Лелюк Христина Вікторівна – студентка бакалаврату факультету дошкільної освіти, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Дотримання принципу наступності у вихованні навичок екологічно доцільної поведінки у дітей сьомого року життя

Лисенко Неллі Василівна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Напрями проекції принципу наступності в контексті модернізації української школи: вектор дошкільної освіти

Марчій-Дмитраш Тамара Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі в контексті реалізації принципу наступності 

Новак Олена Мусіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Організація наступності між закладом дошкільної освіти та Новою українською школою

Снісаренко Ольга Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії освіти дорослих, ДВНЗ «Університет менеджменту» НАПН України, м. Київ, Україна
Філософські засади наступності змісту дошкільної і початкової освіти як умова реалізації концепції Нової української школи

Фроленкова Надія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Організаційні підходи до забезпечення наступності між ЗДО та ЗПО


СЕКЦІЯ 6
Інклюзія в системі дошкільної і початкової освіти

Керівник секції:

Дичківська Ілона Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна
Секретар секції:

Рего Ганна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород, Україна

Балух Микола Миколайович – викладач кафедри теорії та методики фізичної культури та валеології, член Української академії прикладної кінезіології та Міжнародного товариства служб рятувальних, аспірант, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна 
Технології використання мультитейпінгу в інклюзивній освіті

Безпалько Раїса Василівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 56 «Боровичок», м. Хмельницький, Україна; Волянська Оксана Вікторівна – вихователь, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 56 «Боровичок», м. Хмельницький, Україна
Використання елементів інноваційних терапевтичних технологій в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 

Бредіхіна Олена Анатоліївна – практичний психолог, дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Золотий ключик», м. Нетішин, Хмельницької області, Україна
Соціально-педагогічний патронат як одна з форм впровадження інклюзивної освіти у закладі дошкільної освіти

Вертугіна Валентина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна
Екологічна освіта дошкільників: інклюзивний аспект

Вільхова Оксана Григорівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна 
Залучення дітей дошкільного віку з інвалідністю до хореографічної діяльності

Вознюк Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій, Житомирський державний університет Івана Франка, м. Житомир, Україна
Нова модель терапії/психокорекції «дітей сонця» і «дітей дощу»

Галаманжук Леся Людвигівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна; Aleksandra Siedlaczek-Szwed – Ph.d.habilit., Assoc. prof., інститут дошкільної і шкільної освіти, Гуманітарно-педагогічний університет імені Яна Длугоша, м. Ченстохова, Республіка Польща
Передумови виникнення мануальної рухової асиметрії у дітей дошкільного віку

Дичківська Ілона Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна
Запровадження інноваційних технології у навчанні осіб з обмеженими фізичними можливостями

Кирста Наталія Романівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Підготовка майбутніх вихователів ЗДО до корекційно-педагогічної діяльності в умовах інклюзивного навчання

Коваленко Наталя Олександрівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 45 «Ялинка», м. Хмельницький, Україна
Науково-теоретичні засади впровадження інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі

Кравець Надія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Становлення науково-практичних основ логопедичної допомоги дітям з порушеннями мовлення в Україні у першій половині ХХ ст.

Куниця Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна
Тренінгові технології в організації соціально-педагогічного супроводу дитини

Лазарович Надія Богданівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми

Лиса Оксана Іванівна, Павлік Лариса Іванівна – вчитель-логопед, ДНЗ №33 «Джерельце», м. Хмельницький, Україна
Використання елементів арт-технологій у корекційній роботі з дітьми із мовленнєвими порушеннями

Ляпунова Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна 
Підготовка вихователів до формування толерантності у дітей з інвалідністю

Машевська Наталія Володимирівна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 40, м. Хмельницький, Україна; Цвігун Іванна Михайлівна – практичний психолог, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 40, м. Хмельницький, Україна
Особливості підготовки вихователів до роботи з дітьми за інклюзивною формою навчання

Мельничук Іван Петрович – старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл, Одеська область, Україна
Соціально-педагогічний аспект проблеми фізичного виховання молодших школярів з обмеженими фізичними можливостями

Михайлишин Романа Іванівна – асистент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
Толерантність до осіб з особливими освітніми потребами 

Мозолюк-Коновалова Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна
Особливості та етапи становлення системи навчання дітей з особливими освітніми потребами в зарубіжних країнах

Молодовська Світлана Леонідівна – завідуюча, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 40, м. Хмельницький, Україна; Цвігун Іванна Михайлівна – практичний психолог, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 40, м. Хмельницький, Україна
Особливості роботи з дітьми за інклюзивною формою навчання з різними нозологіями

Піскунова Анастасія Олександрівна – вихователь, Антонівський ясла-садок № 53 «Сонечко» Херсонської міської ради, м. Херсон, Україна
Характеристика рівнів мовленнєвої готовності до школи дітей зі зниженим зором

Рего Ганна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород, Україна, Рего Олександра Юліївна – студент медичного факультету, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Інклюзивна освіта в Угорщині (з досвіду дошкільного закладу Кертвийеші м. Комло)

Савіцька Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Підготовка фахівців дошкільної галузі до роботи з батьками дітей з особливими потребами

Савчук Наталія Анатоліївна – вихователь-методист, Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 34 «Тополька», м. Хмельницький, Україна
Інклюзивна освіта в ЗДО

Цегельник Тетяна Миколаївна – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, аспірантка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна
Педагогічна реабілітація дітей з інвалідністю

Харченко Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, завідувач лабораторії «Психолінгвістика розвитку», член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна
Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї в корекційно-педагогічній роботі з дітьми з мовною патологією

Чаговець Алла Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м Харків, Україна
Інноваційні засоби розвитку слухового сприймання та формування вимови як одна з ланок адаптації дитини з особливими потребами у суспільство

Чайка Володир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки і психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Міжнародний досвід запровадження інклюзивної освіти в початковій школі

Чупахіна Світлана Василівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івавно-Франківськ, Україна
Створення інклюзивного освітнього середовища в сучасній школі: готовність майбутніх педагогів

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженко, м. Глухів, Україна 
Готовність вихователя ЗДО до роботи в умовах інклюзивної освіти

Яценко Світлана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології і педагогіки факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна 
Організація та зміст індивідуальних корекційно-розвиткових занять для дітей з порушеннями слуху

Янкович Олександра Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Особливості роботи вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами
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