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Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до 
професійної діяльності засобами елементів медіаосвіти

Балаєва Катерина Сергіївна -  кандидат педагогічних наук, 
асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича, м. Чернівці

Підготовка майбутніх вихователів до застосування 
інноваційних технологій у професійній діяльності в практиці 
педагогічної науки

Бродовська Алла Миколаївна  -  старший викладач кафедри 
дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький

Використання інноваційних підходів в процесі 
ознайомлення з природою дітей старшого дошкільного віку у 
підготовці бакалаврів дошкільної освіти

Васянович Григорій Петрович  -  доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін і соціальної 
роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 
м. Львів

Вплив інформаційних технологій на духовно-моральний 
розвиток особистості в юнацькому віці

Гончар Наталія Петрівна -  кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 
м. Хмельницький

Організація самокерованого навчання в процесі фахової 
підготовки майбутніх вихователів засобами інтерактивних 
технологій

Гринько Валентина Іванівна  -  старший викладач кафедри 
дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький

Використання нетрадиційних технік зображувальної 
діяльності в освітньому процесі дошкільного навчального 
закладу

Дичківська Ілона Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та 
корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської, Рівненський державний 
гуманітарний університет, м. Рівне
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Аксіологічні аспекти подолання інноваційних бар'єрів у 
професійній діяльності вихователя

Дубасенюк Олександра Антонівна -  президент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся", 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор, 
почесний академік НАПН України, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся". 
м. Житомир

Упровадження особистісно орієнтованого підходу в 
організації самостійної роботи студента

Загоруйко Ірина Вікторівна  -  магістр дошкільної освіти, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка, м. Дрогобич

Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до 
інноваційної педагогічної діяльності

Кіт Ганна Іванівна  -  старший викладач кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно- 
педагогічна академія, Гриндій Ірина Володимирівна -  викладач 
кафедри англійської мови, Хмельницька гуманітарно-педагогічна 
академія, м. Хмельницький

Інноваційні підходи до логіко-математичного розвитку 
дітей старшого дошкільного віку

Козак Людмила Василівна  -  доктор педагогічних наук, доцент, 
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Застосування інноваційних технологій у підготовці 
майбутніх фахівців дошкільної освіти

Кокієль Анджей -  доктор філософії, Вища банкова школа, 
м. Познань, Польща

Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
фахівців дошкільної освіти Республіки Польща

Королева Наталья Апполосовна  -  старший преподаватель, УО 
«Барановичский государственньїй университет», г. Барановичи, 
Беларусь

Инновационная деятельность в образовательньїх 
программах вуз а
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