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ОРГКОМІТЕТ V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова організаційного комітету 

Крупіна Л. В., кандидат педагогічних наук, директор Обласного 

коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради. 

Члени організаційного комітету: 
Омельяненко Н. В., шеф-редактор управлінських видань Експертус. 

Освіта, очільник ВГО „ Асоціація працівників дошкільної освіти“; 

Деньга Н. М., кандидат педагогічних наук, заступник голови 

організаційного комітету, заступник директора з навчально-

методичної роботи Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ 

Полтавської обласної ради;  

Осіпов В. М., доцент, кандидат  наук з фізичного виховання та 

спорту, фізіотерапевт, заступник директора з навчальної роботи 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна 

академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради; 

Кулікова Т. В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичного виховання та здоров’я людини Обласного 

коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради; 

Яценко Т. В., кандидат психологічних наук, в. о. завідувача 

кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти, Обласного 

коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради; 

Бровата О. Б., завідувач відділення дошкільної освіти та 

фізичного виховання Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ 

Полтавської обласної ради; 

Остапко Л. О., асистент кафедри педагогіки, психології та 

дошкільної освіти Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ 

Полтавської обласної ради. 

  



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

9.30 – 10.00 – підключення учасників 

10.00 – 12.30 – пленарне засідання 

12.30 – 12.45 – патріотична перерва 

12.45 – 14.00 – робота студій і майстерок 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Робота пленарного засідання – до 2 год. 30 хвилин 

Доповіді – до 20 хвилин 

Обговорення – до 10 хвилин 

Робота студії – до 1 год. 30 хвилин  

Виступи та обговорення  – до 15 хвилин 

Відповіді та запитання – до 5 хвилин 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції  

з міжнародною участю 

„Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта“ 

Під’єднання до конференції за покликанням: Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88299182590?pwd=MXVWSUJ3Y0xOb3I2UkRycUVKb3E5Zz09 

Ідентифікатор конференції: 882 9918 2590 

Код доступу: 268079 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Голова: Яценко Т.В., кандидат психологічних наук, в.о.завідувача 

кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти, Обласного 

коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради; 

Секретар: Бровата О.Б., завідувач відділення дошкільної освіти 

та фізичного виховання Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ 

Полтавської обласної ради. 

https://us02web.zoom.us/j/88299182590?pwd=MXVWSUJ3Y0xOb3I2UkRycUVKb3E5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88299182590?pwd=MXVWSUJ3Y0xOb3I2UkRycUVKb3E5Zz09


ДОПОВІДІ 

Тема доповіді Доповідач 
Час 

 

Вітальне слово 

директора 

Крупіна Леся Валентинівна, 
кандидат педагогічних наук, 

директор Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ 

Полтавської обласної ради 

10.05-10.15 

Вітальне слово  Кращенко Юрій Петрович, 

начальник управління Державної 

служби якості освіти України у 

Полтавській області 

10.15-10.20 

Вітальне слово від 

міжнародних 

партнерів 

Мажена Собчак-Міхаловска, 

професор, доктор, проректор із 

міжнародних справ WSG 

University in Bydgoszcz (Польща); 

Світлана Кашуба, професор, 

директор WSG University in 

Bydgoszcz  (Польща)  

10.20-10.30 

Формування 

внутрішньої 

системи 

забезпечення якості 

освіти у закладах 

дошкільної освіти 

Вергун Юрій Валерійович, 

директор Департаменту 

інституційного аудиту Державної 

служби якості освіти України 

10.30-10.50 

 

Реформування 
системи дошкільної 
освіти України 
 

Нерянова Світлана Іванівна, 

начальник відділу дошкільної 

освіти Головного управління 

загальної середньої та дошкільної 

освіти директорату дошкільної, 

шкільної, позашкільної та 

інклюзивної освіти МОН України 

10.50-11.10 

 



Перспективи 

розвитку 

дошкільної освіти 

Омельяненко Ніна 

Володимирівна, шеф-редактор 

управлінських видань Експертус 

Освіта, очільник ВГО „Асоціація 

працівників дошкільної освіти“; 

Романюк Ірина Анатоліївна, 

консультант Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Миколаївської міської ради, 

старша викладачка кафедри теорії 

та методики дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти 

11.10-11.30 

 

Реалізація змісту 

державного 

стандарту 

дошкільної освіти у 

комплексних та 

парціальних 

програмах 

Косенчук Ольга Геннадіївна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, начальник відділу 

дошкільної та початкової освіти 

Державної установи „Український 

інститут розвитку освіти“ 

 

11.30-11.50 

Підтримка стійкості 

дошкільної освіти 

України в рамках 

діяльності LEGO 

Foundation: 

практики та 

інструменти 

сьогодення 

Рома Оксана Юріївна,  

кандидат педагогічних наук,  

керівниця освітніх ініціатив  

„The LEGO Foundation“ в Україні 

11.50-12.10 



Мистецтво і війна: 

бачу, чую, дію 

 

Половіна Олена Анатоліївна, , 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

дошкільної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка; 

Кондратець Інна Вікторівна, 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

дошкільної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

 

12.10-12.25 

Патріотична перерва 12.30-12.45 

ПРАКТИЧНИЙ ІНТЕНСИВ  

Тема доповіді Доповідач Час 

Психологічна студія 

Під’єднання до роботи студії за покликанням: Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/4441204687?pwd=PlaG2rmhOxbBrjwwxx4q1qOAamj8Oa.1 

Ідентифікатор конференції: 444 120 4687 

Код доступу: 88888888 

Модератор: Коробко Юлія Віталіївна 

Ресурс в умовах 

сьогодення 

Паламарчук Тетяна Сергіївна, 
практичний психолог вищої 

категорії  ЗДО № 165 

Деснянського району міста Києва 

 

12.45-13.00 

Еко-система Центру 

відновлення 

„Повертаємо в 

життя“ 

Шаповал Ольга Григорівна, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи в 

ліцеї „Політ“ Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ 

Полтавської обласної ради 

 

13.00-13.15 



Діагностика 

готовності дитини 

до шкільного 

життя: 

регулятивний 

компонент 

діяльності 

Соловйова Людмила Іванівна, 
кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник 

лабораторії психології 

дошкільника Інституту 

психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України, голова 

відокремленого підрозділу ВГО 

„Асоціація працівників 

дошкільної освіти“ у м. Києві 

 

13.15-13.30 

Освітянська студія 

Під’єднання до роботи студії за покликанням: Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88299182590?pwd=MXVWSUJ3Y0xOb3I2UkRycUVKb3E5Zz09 

Ідентифікатор конференції: 882 9918 2590 

Код доступу: 268079 

Модератор: Бровата Олена Борисівна 

Інструменти для 

організації 

дистанційної освіти 

в освітніх закладах 

Іванова Наталія Анатоліївна, 

викладач інформатики, асистент 

кафедри початкової освіти, 

гуманітарних дисциплін та 

інформатики Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія  

імені А. С. Макаренка“ 

12.45-13.00 

Дошкільна освіта: 

виклики воєнного 

часу 

Данюк Вікторія Іванівна, 

директор ЗДО №16 „Веселка“ 

м. Новоград-Волинський,  

Житомирської області; 

Косяк Тетяна Вікторівна, 
вихователь- методист ЗДО №16 

„Веселка“ м. Новоград-

Волинський, Житомирської 

області 

13.00-13.15 

https://us02web.zoom.us/j/88299182590?pwd=MXVWSUJ3Y0xOb3I2UkRycUVKb3E5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88299182590?pwd=MXVWSUJ3Y0xOb3I2UkRycUVKb3E5Zz09


Форми організації 

дошкільної освіти в 

умовах військового 

стану 

Попова Юлія Петрівна, 

заступник начальника відділу 

освіти Департаменту з 

гуманітарних питань  

Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області 

13.15-13.30 

Сучасні цифрові 

інструменти в 

роботі вихователя-

методиста як засіб 

організації 

дистанційної роботи 

в умовах воєнного 

стану з 

педагогічним 

колективом ЗДО 

Кошеленко Марина 

Олександрівна, 

директор комунального закладу 

„Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) – центр розвитку 

дитини №27 „Орлятко“ 

Кам'янської міської ради 

Дніпропетровської області 

 

13.30-13.45 

Практико-

орієнтована 

підготовка 

майбутніх 

вихователів закладу 

дошкільної освіти в 

НПУ імені М.П. 

Драгоманова 

Довбня Софія Олегівна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти 

Національного педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова; 

 Савлук Галина Іванівна, 

викладач кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти 

Національного педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова, засновник 

консалтингової компанії у сфері 

дошкільної освіти „Власний 

дитячий садочок“ 

 

 

13.45-14.00 



Творча студія 

Під’єднання до роботи студії за покликанням: Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71124183076?pwd=PsG2K3ZbAl8dG69uIa1tS1gQVajIha.1 

Ідентифікатор конференції: 711 2418 3076 

Код доступу: 3i5yhz 
Модератор: Мацько Вікторія Валеріївна 

Технологія 

використання 

сучасного 

мистецько-ігрового 

матеріалу у  

розвитку 

образотворчої 

діяльності дітей 

Крамаренко Валентина 

Олександрівна, асистент 

кафедри педагогіки, 

психології та дошкільної 

освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ 

Полтавської обласної ради 

12.45-13.00 

Формування 

конструктивних 

навичок дітей 

дошкільного віку у 

художньо-

продуктивній 

діяльності з 

синельним дротом 

Літіченко Олена Дмитрівна, 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

дошкільної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

13.00-13.30 

 
  

https://us04web.zoom.us/j/71124183076?pwd=PsG2K3ZbAl8dG69uIa1tS1gQVajIha.1


СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1. 

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

МЕТОДИКИ В ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Форма проведення: онлайн 

Модератор секції: Шкляєва Г. О. 

 

Гнізділова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри дошкільної освіти ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Бурсова Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри дошкільної 

освіти  ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Су-джоктерапія як засіб розвитку дрібної моторики рук у дітей 

дошкільного віку 

 

Карапузова Ірина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Використання інноваційних технологій у процесі ознайомлення 

дошкільників з природою 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист, голова циклової комісії 

педагогіки, психології та методик дошкільної освіти Комунального 

закладу „Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 

ім. Т. Г. Шевченка“ Черкаської обласної ради (м. Умань) 

Сучасні підходи до проведення занять у ЗДО 

 

Соловйова Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (м. Київ) 

Діагностика готовності дитини до шкільного життя: регулятивний 

компонент діяльності 

 

Яценко Тетяна  Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

в. о. завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 



Юрко Юлія Олександрівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Особливості прояву допитливості у старших дошкільників 

 

Яценко Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Козуліна Дарина Євгенівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 
Психолого-педагогічні умови адаптації до закладу дошкільної освіти дітей 

раннього віку 

 

Яценко Тетяна  Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Бочкарьова Оксана Олександрівна, здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня „Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Вікові особливості прояву творчої уяви дошкільників 

 

Яценко Тетяна  Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Гей Аліна Василівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Особливості формування емоційного інтелекту в дітей дошкільного 

віку 

 



Яценко Тетяна  Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласний коледж „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Музика Ольга Валентинівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Особливості формування пізнавальної активності в дошкільному віці 

 

Яценко Тетяна  Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Дятько Ірина Костянтинівна, здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня „Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“  Полтавської обласної 

ради (м. Кременчук) 

Особливості формування самосвідомості в дошкільному віці 
 

Яценко Тетяна  Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Крюкова Лариса Миколаївна, здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня „Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку 

 

Пєчка Лариса Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Соколовська Ярослава Олександрівна, здобувач вищої освіти 

освітнього ступеня „Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської 

обласної ради (м. Кременчук) 



Формування у дітей старшого дошкільного віку пізнавального 

інтересу до світу рослин у процесі упровадження наочних методів 

навчання 

 

Пєчка Лариса Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Коваль Тетяна Іванівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами 

музичної діяльності 

 

Алєксєєва Тетяна Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Литвиненко Катерина Дмитрівна, вихователь Кременчуцького ЗДО 

№32 (м. Кременчук) 

Веб-квест як інструмент дистанційної роботі з дітьми середнього 

дошкільного віку 

 

Дубовик Юлія Олександрівна, аспірант кафедри дошкільної освіти 

ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Використання сучасних інформаційних технологій у роботі закладу 

дошкільної освіти 

 

Дорошенко Таїсія Миколаївна, викладач дошкільних дисциплін 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Кацай Альбіна Романівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Діяльнісний підхід до логіко-математичної освіти дошкільників 

 

Дорошенко Таїсія Миколаївна, викладач дошкільних дисциплін 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 



Чайковська Вікторія Миколаївна, здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня „Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Використання методики ейдетики з метою формування логіко-

математичної компетентності дітей 

 

Дорошенко Таїсія Миколаївна, викладач дошкільних дисциплін 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Проненко Вікторія Вікторівна, здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня „Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Розвиток сенсорних здібностей дітей дошкільного віку за системою 

саморозвитку М. Монтессорі 

 

Мацько Вікторія Валерівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Інноваційна діяльність у сучасних освітніх закладах 

 

Рассохіна Оксана Вікторівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Губина Євгенія Богданівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Розвиток психічних процесів як основа підготовки дитини до 

шкільного навчання 

 

Рассохіна Оксана Вікторівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 



Груник Віта Павлівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Світ агресії дитини дошкільного віку та природа її виникнення 

 

Рассохіна Оксана Вікторівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Пилипчук Карина Романівна, здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня „Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Психолого-педагогічні умови розвитку емоційної сфери дошкільників 

 

Носкіна Людмила Микитівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Бакай Анастасія Миколаївна, здобувач освітньо-кваліфікаційного 

рівня „Молодший спеціаліст“  Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської 

обласної ради (м. Кременчук) 

Проблеми формування монологічної компетенції старших 

дошкільників на сучасному етапі 

 

Носкіна Людмила Микитівна,   викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Горнило Єлизавета Олександрівна, здобувач освітньо-

кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст“ Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Проблеми виховання фонетичної компетенції дошкільників 

 

Носкіна Людмила Микитівна, викладач циклової комісії психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 



„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Степаненко Каріна Сергіївна, здобувач освітньо-кваліфікаційного 

рівня „Молодший спеціаліст“ Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської 

обласної ради (м. Кременчук) 

Вплив народної казки на моральне виховання дітей дошкільного віку 

 

Носкіна Людмила Микитівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Руденко Ірина Олександрівна, здобувач освітньо-кваліфікаційного 

рівня „Молодший спеціаліст“ Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської 

обласної ради (м. Кременчук) 

Особливості ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 

національним посудом 

 

Носкіна Людмила Микитівна,  викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Цибікова Анна Геннадіївна, здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня 

„Молодший спеціаліст“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Методика ознайомлення дітей дошкільного віку із державними 

символами України 

 

Носкіна Людмила Микитівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Поліщук Вероніка Андріївна, здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня 

„Молодший спеціаліст“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 



Особливості організації дидактичних ігор та вправ із розвитку 

лексичної компетенції в середній групі 

 

Приступ Валентина Василівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Аксьонова Анна Олександрівна, здобувач освітньо-кваліфікаційного 

рівня „Молодший спеціаліст“ Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської 

обласної ради (м. Кременчук) 

Особливості розвитку дитини в процесі набуття еколого-

природничої компетентності 

 

Матюшин Сергій Альбертович, викладач фізичного виховання 

Комунального закладу „Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж ім. Т. Г. Шевченка“ Черкаської обласної ради (м. Умань) 

Замашна Дар'я Олександрівна, Гуць Марина Едуардівна, здобувачі 

освіти освітнього професійного ступеня  „Фаховий молодший бакалавр“ 

Комунального закладу „Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж ім. Т. Г. Шевченка“ Черкаської обласної ради (м. Умань)  

Значення рухливих ігор для гармонійного розвитку дитини 

 

Аксьонова Вікторія Валеріївна, викладач дошкільних дисциплін 

Комунального закладу „Білгород-Дністровський педагогічний фаховий 

коледж“ Одеської області (м. Білгород-Дністровський) 

Сучасні  інноваційні програми, технології  та методики в галузі 

дошкільної освіти 
 

Древняк Лада Петрівна, аспірант, асистент кафедри дошкільної освіти 

Криворізького державного педагогічного університету, учитель-логопед 

ЗДО №236 (м. Кривий Ріг) 

Формування мовленнєвої компетентності сучасних дошкільників 

засобом використання іграшки рор-іt 

 

Стукан Тетяна Михайлівна, вихователь закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) №10 „Знайко“ (м. Ірпінь) 

Особливості валеологiчного виховання дiтей молодшого дошкiльного 

віку засобом експериментування 



Карасєвич Марина Петрівна, викладач фізичного виховання 

Комунального закладу „Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж ім. Т. Г. Шевченка“ Черкаської обласної ради (м. Умань) 

Звіряка Вікторія Сергіївна, здобувач освіти освітнього професійного 

ступеня „Фаховий молодший бакалавр“ Комунального закладу 

„Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 

ім.Т. Г. Шевченка“ Черкаської обласної ради (м. Умань)  

Форми рухової активності у народній педагогіці дошкільнят 
 

Радько Олена Леонідівна, вихователь-методист закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) №10 „Знайко“ (м. Ірпінь) 

Особливості підготовки майбутнього вихователя до використання 

педагогічних інновацій в закладі дошкільної освіти 
 

Кузьменко С. О., викладач психолого-педагогічних дисциплін 

Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені 

В. О. Сухомлинського (м. Олександрія) 

Виховання самостійності дітей дошкільного віку засобами гри 

 

Секція 2. 

НАСТУПНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І НУШ 

 

Форма проведення: онлайн 

Модератор секції: Коробко Ю.В. 

 

Пасічніченко Анжела Василівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Розвиток емоційного інтелекту дитини в умовах сім’ї 

 

Пєчка Лариса Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Здоров’язбережувальні технології як чинник збереження здоров’я 

дітей дошкільного віку та учнів початкової школи: наступність у 

роботі 
 



Федорчук Олена Іванівна, наукова співробітниця Лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка 

Національної АПН України (м. Київ) 

Сім’я як чинник успішної адаптації дитини до умов шкільного 

життя 

 

Коробко Юлія Віталіївна, асистент кафедри педагогіки, психології та 

дошкільної освіти Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Корнацька Дар’я Сергівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Економічне виховання дошкільників як засіб формування 

мотиваційної готовності до школи 

 

Коробко Юлія Віталіївна, асистент кафедри педагогіки, психології та 

дошкільної освіти Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Задоя Марина Андріївна, здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня 

„Молодший спеціаліст“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Виховання патріотичних почуттів у старших дошкільників 

 

Дорошенко Таїсія Миколаївна, викладач дошкільних дисциплін 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Неперервність, наступність у навчанні як передумова забезпечення 

якості освіти 

 

Рассохіна Оксана Вікторівна, викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Передумови формування навчальної діяльності у дошкільників 

 



Непорада Ірина Михайлівна, асистент кафедри педагогіки та 

психології початкової освіти Обласного коледжу „Кременчуцька 

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської 

обласної ради (м. Кременчук) 

Інноваційні технології як один із найефективніших засобів 

забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою 

 

Пилипенко Володимир Олексійович, спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист, учитель історії наукового ліцею „Політ“ при 

Обласному коледжі „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А.С. Макаренка“  Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Декомунізація та „дерусифікація“ в Кременчуці 

 

Коваленко Вікторія Тарасівна, викладач музичного мистецтва 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Музично-дидактичні ігри для дітей ‒ необхідна ланка для їхнього 

виховання, навчання та розвитку 
 

Пенська Наталія Миколаївна, викладач методики організації 

образотворчої  діяльності дітей Дніпровського педагогічного коледжу 

„КЗВО ДАНО“ ДОР“ (м. Дніпро) 

Наступність  дошкільної та початкової ланки освіти з формування 

художньо-продуктивних компетенцій в умовах НУШ 

 

Єсавелюк Катерина Михайлівна, викладач КЗ „Білгород-

Дністровський педагогічний фаховий коледж“ (м. Білгород-

Дністровський) 

Наступність  як ключовий елемент взаємозв’язку в організації 

освітнього процесу закладу дошкільної освіти  і НУШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 3. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАКТИКИ ПОДОЛАННЯ ТА 

КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ПІД ЧАС 

ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 

Форма проведення: онлайн 

Модератор секції: Дорошенко Т.М. 

 

Ковалевська Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти ПНПУ ім. В.Г. Короленка 

(м. Полтава)  

Особливості адаптації дітей дошкільного віку з особливо небезпечних 

територій до умов ЗДО 

 

Манжелій Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з сім’єю в умовах 

воєнного стану 

 

Яценко Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Богомаз Марія Андріївна, учениця групи Л-10А Наукового  ліцею 

„Політ“ при Обласному коледжі „Кременчуцька гуманітарно- 

технологічна академія імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної 

ради(м. Кременчук)  

Проблема формування емпатії як риси характеру в умовах 

військового стану 

 

Фазан Тетяна Павлівна, асистент кафедри дошкільної освіти ПНПУ 

ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Формування духовно-моральних цінностей у дошкільників в умовах 

воєнного стану 

 

Бровата Олена Борисівна, завідувач відділення дошкільної освіти та 

фізичного виховання Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 



Безпека дітей дошкільного віку при виконанні фізичних вправ на 

заняттях із фізичної культури 

 

Коробко Юлія Віталіївна, асистент кафедри педагогіки, психології та 

дошкільної освіти Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Ніколенко Анастасія Олегівна, здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня „Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Творча гра як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку під 

час воєнного стану 

 

Олійник Ірина Олексіївна, викладач психолого-педагогічних 

дисциплін Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна 

академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Педагогічна підтримка дітей  в умовах війни 

 

Секція 4. 

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Форма проведення: онлайн 

Модератор секції: Остапко Л.О. 

 

Коробко Юлія Віталіївна, асистент кафедри педагогіки, психології та 

дошкільної освіти Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Вовченко Катерина Юріївна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Сенсорна інтеграція у розвитку мовлення дітей з особливими 

освітніми потребами 

 



Коробко Юлія Віталіївна, асистент кафедри педагогіки, психології та 

дошкільної освіти Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Хоменко Тетяна Павлівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Вплив дидактичних ігор у корекційних роботі з дітьми-логопатами 

 

Носкіна Людмила Микитівна,  викладач циклової комісії  психолого-

педагогічних дисциплін дошкільної освіти Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Задоя Марина Андріївна, здобувач освітньо-кваліфікаційного ступеня 

„Молодший спеціаліст“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Особливості корекційної роботи на заняттях із розвитку мовлення 

та культури мовленнєвого спілкування в закладах дошкільної освіти 

 

Барська Тетяна Олександрівна, викладач природничих дисциплін 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Інклюзивна освіта: крок за кроком 

 

Вініченко Катерина Іванівна, практичний психолог Центру розвитку 

дитини „Дельфін“ (м. Новоград-Волинський) 

Інклюзивна освіта в ЗДО: принципи побудови та методи взаємодії 

учасників освітнього процесу 

 

Черненко Любов Петрівна, викладач-методист, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії КЗ „Уманський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж ім.Т.Г. Шевченка“  Черкаської обласної ради (м. Умань) 

Дрібна моторика 

 

 

 

 



Секція 5. 

ІНСТРУМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

 

Форма проведення: онлайн 

Модератор секції: Мацько В.В. 

 

Зімакова Лілія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Особливості „лагідної“ педагогізації батьків під час організації 

дистанційного навчання в ЗДО на засадах партнерської педагогіки 

 

Вільхова Оксана Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Специфіка роботи вихователя ЗДО в умовах воєнного стану 

 

Шаповал Ольга Григорівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Наукового ліцею ,,Політ“ Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка “ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Віртуальна дошка як дієвий інструмент при використанні 

технологій дистанційної освіти 

 

Іванова Наталія Анатоліївна, асистент кафедри початкової освіти, 

гуманітарних дисциплін та інформатики Обласного коледжу 

„Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Інструменти для дистанційної освіти 

 

Іваненко Тамара Іванівна, викладач суспільних дисциплін Обласного 

коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Особливості організації та проведення профільної комплексної 

практики в ліцеї «Політ»  в умовах дистанційної освіти 

 

Онищенко Тетяна Валентинівна, вихователь ЗДО компенсуючого типу 

№16 „Веселка“ Новоград-Волинської міської ради Житомирської області 

(м. Новоград-Волинський) 



Пилипчук Тетяна Миколаївна, вихователь  ЗДО компенсуючого типу 

№16 „Веселка“ Новоград-Волинської міської ради Житомирської області 

(м. Новоград-Волинський) 

Онлайн-навчання для дошкільнят в умовах воєнного стану 

 

Данюк Вікторія, директорка ЗДО компенсуючого типу №16 „Веселка“ 

Новоград-Волинської міської ради Житомирської області (м.Новоград-

Волинський) 

Косяк Тетяна вихователька-методистка ЗДО компенсуючого типу №16 

„Веселка»“ Новоград-Волинської міської ради Житомирської області 

(м.Новоград-Волинський) 

Дошкільна освіта: виклики воєнного часу 

 

Секція 6. 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 

Форма проведення: онлайн 

Модератор секції: Рассохіна О.В. 

 

Вашак Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

Використання інформаційно-комунікативних технологій 

дистанційного навчання дітей дошкільного віку в умовах воєнного 

стану 

 

Пєчка Лариса Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Джепка Карина Ігорівна, здобувач вищої освіти освітнього ступеня 

„Бакалавр“ Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Формування музичного сприйняття у дітей старшого дошкільного 

віку засобом українського фольклору 

 

Пєчка Лариса Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 



Самойлюк Діана Володимирівна, здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня „Бакалавр“ Обласний коледж „Кременчуцька гуманітарно-

технологічна академія імені А.С. Макаренка“  Полтавської обласної ради 

(м. Кременчук) 

Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності 

дітей старшого дошкільного віку в умовах воєнного стану 

 

Яценко Тетяна  Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Іщенко Л.В., здобувач вищої освіти освітнього ступеня „Бакалавр“ 

Обласного коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія 

імені А. С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук) 

Особливості формування емпатійних здібностей майбутніх педагогів 

в умовах війни 

 

Шкляєва Галина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти Обласного 

коледжу „Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені 

А.С. Макаренка“ Полтавської обласної ради (м. Кременчук)  

Професійна поведінка педагога в умовах воєнного стану: 

деонтологічний аспект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


