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Голова організаційного комітету: 
Котелянець Наталка Валеріївна 
д. пед. н., професорка кафедри методик дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка 
Заступник голови організаційного комітету: 
Нікітіна Олена Олександрівна 
к. пед. н., доцентка кафедри методик дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка 
 
Члени організаційного комітету:  
Гнізділова Олена Анатоліївна 
д. пед. н., професорка кафедри дошкільної освіти 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 
м. Полтава 
Довга Тетяна Яківна 
д. пед. н., професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка  
Зданевич Лариса Володимирівна 
д. пед. н., професорка, завідувачка кафедри дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик 
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький 
Котелянець Юлія Сергіївна  
д. пед. н., доцентка кафедри методик дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка  
Радул Ольга Сергіївна 
д. пед. н., професорка кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка 

 



 

 

 

Шановні науковці, практики, студенти! 

Вітаємо Вас на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Реалізація компетентнісного підходу в змісті 

дошкільної освіти» та зичимо плідної наукової діяльності, цікавого 

спілкування, натхнення й творчості  

 

 

Основні напрями роботи: 

1. Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти. 

2. Практичні аспекти впровадження компетентнісного підходу в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти. 

3. Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу в різних 

освітніх напрямах Базового компонента дошкільної освіти. 

4. Сучасні підходи до організації розвивального та безпечного освітнього 

середовища в закладі дошкільної освіти. 

 

 

Робота таких секцій: 

Секція 1. Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі 

дошкільної освіти. 

Секція 2. Організація розвивального та безпечного освітнього середовища в 

закладі дошкільної освіти. 

Секція 3. Практичні аспекти впровадження компетентнісного підходу в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 



 

 

 
 

Керівниця секції – д. пед. наук Зданевич Л. В. 
Зданевич Лариса Володимирівна – завідувачка 
кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії, докторка педагогічних 
наук, професорка, м. Хмельницький 

 

Підготовка аспірантів до просвітницько-
консультативної діяльності з 
формування компетентнісного підходу у 
професійній підготовці 
 

Пісоцька Леоніда Станіславівна – деканеса 
факультету дошкільної освіти Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, м. Хмельницький 
 

Компетентнісний підхід до формування 
лідерської компетентності у слухачів 
магістратури зі спеціальності 
012 Дошкільна освіта в ЗВО 
 

Горська Галина Олександрівна – кандидатка 
психологічних наук, доцентка кафедри 
психології Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка 
 

Формування готовності майбутніх 
вихователів до творчої взаємодії з 
дошкільниками засобами дистанційного 
навчання 
 

Онофрійчук Лілія Олегівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна 
академія, м. Хмельницький 
 

Компетентнісний підхід до 
професійного розвитку вихователя 
 

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

Сутність компетентнісного підходу на 
сучасному етапі підготовки майбутніх 
бакалаврів дошкільної освіти під час 
їхнього навчання у закладі вищої освіти 
 

Цегельник Тетяна Миколаївна – докторка 
філософії, викладачка кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик, 
завідувачка виробничої практики, Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія, 
м. Хмельницький 

Використання квест-технологій у 
підготовці майбутніх вихователів дітей 
дошкільного віку з особливими 
освітніми потребами 
 



 

 

 

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

Використання технології розвитку 
критичного мислення в процесі 
формування професійних 
компетентностей майбутніх фахівців 
дошкільної освіти 
 

Мисик Олеся Станіславівна – кандидатка 
педагогічних наук, старша викладачка кафедри 
дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна 
академія, м. Хмельницький 
 

Формування професійної 
компетентності здобувачів освітнього 
рівня «бакалавр» у процесі 
ознайомлення з онлайн-ресурсами 
роботи майбутніх вихователів 
 

Ільїна Олена Олексіївна – кандидатка 
педагогічних наук, викладачка кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та 
освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, м. Харків 
 

Компетентнісно-діяльнісний підхід у 
професійній підготовці майбутніх 
педагогічних працівників 
 

Одарченко Вероніка Ігорівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, професорка 
кафедри педагогіки, психології, початкової 
освіти та освітнього менеджменту 
Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради, м. Харків 
 

Специфіка професійної підготовки 
майбутніх фахівців у галузі дошкільної 
освіти в умовах воєнного стану 
 

Павлова Олена Геннадіївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, викладачка 
кафедри педагогіки, психології, початкової 
освіти та освітнього менеджменту  
Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради, м. Харків 
 

Тайм-менеджмент як один із факторів 
успішного навчання здобувачів освіти 
 

Вільхова Оксана Григорівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
освіти Полтавський національний університет 
ім.В. Г. Короленка, м. Полтава 
 

Підготовка майбутніх фахівців 
дошкільної освіти в контексті реалізації 
НУШ 
 

Вашак Оксана Олексіївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
освіти Полтавський національний університет 
ім. В. Г. Короленка, м. Полтава 
 

Реалізація головних завдань 
Професійного стандарту керівника 
закладу дошкільної освіти в 
управлінській діяльності 
 

Толмачова Ірина Миколаївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, професорка 
кафедри педагогіки, психології, початкової 
освіти та освітнього менеджменту 
Комунального закладу «Харківська 

Педагогічні умови забезпечення 
наступності дошкільної та початкової 
освіти у вихованні здобувачів освіти 



 

 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради, м. Харків 
Кіндей Леся Григорівна – кандидатка 
філологічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Лінгвістичні аспекти формування 
професійної компетентності в 
здобувачів другого магістерського рівня 
спеціальності 012 Дошкільна освіта 

Ружина Наталя Василівна – директорка ЗДО 
ясла-садок № 31 «Берізка» м. Кропивницький  

Деякі аспекти сучасних підходів до 
підготовки майбутніх фахівців у галузі 
дошкільної освіти. 
 

 
 

 
 

Керівниця секції – д. пед. наук Котелянець Ю. С. 
Радул Ольга Сергіївна – докторка педагогічних 
наук, професорка кафедри педагогіки дошкільної 
та початкової освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, 
м. Кропивницький 

Організація середовища в закладі 
дошкільної освіти в сучасному світі 
 

Довга Тетяна Яківна – докторка педагогічних 
наук, професорка кафедри педагогіки дошкільної 
та початкової освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, 
м. Кропивницький 

Роль вихователя у створенні дизайну 
дитячого розвивального простору 

Гришко Ольга Іванівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
освіти Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка, м. Полтава 

Особливості організації розвивального 
середовища в молодшій групі 
сучасного ЗДО 

Котелянець Юлія Сергіївна – докторка 
педагогічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Казка як засіб формування 
мультикультурного середовища 
закладу дошкільної освіти 
 



 

 

Карапузова Ірина Валеріївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
освіти Полтавського національного педагогічного 
університету  ім. В. Г. Короленка, м. Полтава 
 

Інтеграція цифрових технології в 
освітнє середовище ЗДО 
 

Ковалевська Наталія Володимирівна – 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 
дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, 
м. Полтава 

Організація розвивального середовища 
для дитини дошкільного віку в умовах 
сім’ї 
 

Пасічніченко Анжела Василівна – кандидатка 
психологічних наук, доцентка кафедри 
дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету  ім. В. Г. Короленка, 
м. Полтава 
 

Предметно-ігрове середовище як 
чинник пізнавального розвитку 
дошкільника 
 

Манжелій Наталія Михайлівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
освіти Полтавського національного педагогічного 
університету  ім. В. Г. Короленка, м. Полтава 
 

Педагогічні умови організації 
розвивального середовища для дітей 
старшого дошкільного віку 
 

Акімова Олена Михайлівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та 
освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, м. Харків 
 

Наступність між ланками дошкільної 
та початкової освіти при створенні 
інклюзивного середовища 

Репко Інна Петрівна – кандидатка педагогічних 
наук, доцентка, проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор кафедри педагогіки, психології, 
початкової освіти та освітнього менеджменту 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради, 
м. Харків 
 

Створення безпечного освітнього 
середовища в закладі дошкільної 
освіти в умовах сьогодення 

Пилипенко Наталія Володимирівна – кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та 
освітнього менеджменту Комунального закладу 
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія" 
Харківської обласної ради, м. Харків 
 

Умови реалізації компетентнісного 
підходу в освітньому процесі 
 

Тарапака Наталія Володимирівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, Комунальний 
заклад «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського», м. Кропивницький 
 

Сучасне освітнє середовище в ЗДО – 
вимога сьогодення 



 

 

 

Ільченко Оксана Валеріївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
корекційної освіти та спеціальної психології 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради, 
м. Харків 
 

Предметний зміст розвивального 
середовища групи дітей з 
інтелектуальними порушеннями 
 

Розгон Вікторія Вікторівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна 
академія, м. Хмельницький 
 

Педагогічні умови організації еколого 
розвивального середовища в закладі 
дошкільної освіти 
 

Машкіна Людмила Андріївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик, помічниця ректора, Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія, 
м. Хмельницький 
 

Особливості правильної організації 
предметно-ігрового середовища у ЗДО 
 

Прибора Тетяна Олександрівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Організація предметно-ігрового 
розвивального середовища в ЗДО 
 

Куренкова Валентина Вячеславівна – 
вихователька ЗДО ясла-садок № 31 «Берізка» м. 
Кропивницький  

 

Сучасні підходи до організації 
розвивального та безпечного 
освітнього середовища в закладі 
дошкільної освіти 
 

Загороднюк Юлія Іванівна – здобувачка 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Створення предметно-ігрового 
середовища для дітей раннього віку 
засобами дидактичної гри. 
 

Швець Дар’я Геннадіївна – здобувачка другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Особливості організації предметно-
ігрового середовища у закладах 
дошкільної освіти. 
 

Калницька Наталія Григорівна – здобувачка 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Куточок природи як засіб формування 
екологічної культури старших 
дошкільників 



 

 

 

Матявіна Наталія Михайлівна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Компетентнісний підхід у системі 
формування мовлення дошкільників 

Горіна Анастасія Ігорівна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка 

Досвід впровадження практики 
"співпереживання" у роботі з 
дошкільниками 
 

Небесна Жанна Василівна – здобувачка другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Формування елементарних 
астрономічних уявлень старших 
дошкільників в ігровій діяльності 

 

 

 
 
 
 
 

Керівниця секції – д. пед. наук Котелянець Н. В. 
Гнізділова Олена Анатоліївна – докторка 
педагогічних наук, професорка кафедри 
дошкільної освіти Полтавський національний 
педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, м. 
Полтава 

Бізіборд, бізібук, бізікуб як засоби 
сенсорно-пізнавального розвитку дітей 
раннього віку. 
 

Котелянець Наталка Валеріївна – докторка 
педагогічних наук, професорка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Особливості застосування проєктного 
методу в сучасному закладі дошкільної 
освіти 



 

 

Мартін Аліна Миколаївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Формування здоров’язбережувальної 
компетентності в дітей дошкільного 
віку 
 

Демченко Юлія Миколаївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Формування елементарної 
математичної компетентності в дітей 
старшого дошкільного віку 
 

Жигора Ірина Валеріївна – кандидатка 
філологічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Розвиток мовлення дітей дошкільного 
віку як системоутворювальний 
компонент формування 
діамонологічної компетенції 

Цуканова Наталія Миколаївна – кандидатка 
педагогічних наук, старша викладачка кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Формування компетентнісного підходу 
дітей дошкільного віку в освітньому 
процесі ЗДО. 
 

Миськова Наталія Миколаївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик, Хмельницька гуманітарно-педагогічна 
академія, м. Хмельницький 
 

Умови реалізації компетентнісного 
підходу в освітньому процесі закладу 
вищої освіти 
 

Єлдінова Світлана Миколаївна – кандидатка 
філологічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Формування соціальної 
компетентності дітей старшого 
дошкільного віку 
 

Нікітіна Олена Олександрівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Теоретико-методичні основи розвитку 
соціальних та громадянських 
компетентностей у дітей дошкільного 
віку 
 
 



 

 

 

Горська Олена Олександрівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

 

Формування мовленнєвої творчості 
дошкільників засобами інтерактивних 
технологій 

 

Вдовенко Вікторія Віталіївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри методик 
дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

 

Особливості виховання дошкільників 
із легкими інтелектуальними 
порушеннями в умовах інклюзії 
 
 

Федотова Світлана Олександрівна – 
кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
методик дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Деякі аспекти розвитку творчого 
бачення в дошкільників  
 

Завітренко Долорес Жораївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафкдри соціальної 
та спеціальної освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, 
м. Кропивницький 

Березенко Наталія Олегівна – аспірантка 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

 

Підвищення мотивації навчання дітей 
дошкільного віку із особливими 
освітніми потребами 

Блудова Юлія Олександрівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та 
освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, м. Харків 
 

Взаємозв’язок, наступність, 
перспективність освітнього процесу 
дошкільної та початкової ланок освіти 

Зімакова Лілія Василівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
освіти Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка, м. Полтава 
 

Формування комунікативної 
компетентності дітей дошкільного віку 
засобами драматичної творчості 
 

Фазан Тетяна Павлівна – кандидатка 
педагогічних наук, асистентка кафедри 
дошкільної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, 
м. Полтава 

Концептуальні засади формування 
особистості на основі християнських 
моральних цінностей 
 



 

 

Дубовик Юлія Олександрівна – асистентка 
кафедри дошкільної освіти Полтавського 
національного педагогічного університету 
ім. В. Г. Короленка, м. Полтава 
 

Використання сучасних ІКТ у роботі 
вихователя-методиста ЗДО 
 

Кузнецова Оксана Вікторівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, професорка 
кафедри педагогіки, психології, початкової 
освіти та освітнього менеджменту Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради, м. Харків 
 

Взаємозв’язок 
особистісноорієнтованого, 
діяльнісного та компетентнісного 
підходів між ланками дошкільної і 
початкової освіти 
 

Фурман Ольга Вікторівна – викладачка 
кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик, Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія, м. Хмельницький 
 

Застосування корекційно-розвивальних 
методів у роботі з дітьми старшого 
дошкільного і молодшого шкільного 
віку, які потребують індивідуального 
підходу 
 

Куркіна Сніжана Віталіївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри мистецької 
освіти Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Особливості реалізації ідеї естетичного 
виховання в закладах дошкільної 
освіти України в 70-80-ті роки ХХ 
століття 

Новак Олена Мусіївна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик, 
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 
м. Хмельницький 
 

Психологічна адаптація до шкільного 
навчання дітей з інтелектуальними 
порушеннями 
 
 

Сас Олена Олександрівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик, 
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 
м. Хмельницький 
 

Компетентнісний підхід у формуванні 
основ пізнавальної і соціально-
комунікативної діяльності в дітей з 
особливими освітніми потребами 
 

Потапова Наталя Валеріївна – кандидатка 
педагогічних наук, викладачка кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та 
освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, м. Харків 
 

Особливості оцінювання якості 
освітнього процесу в закладах 
дошкільної освіти 
 

Трохимчук Вікторія Леонідівна – вихователька 
Новоукраїнського КЗДО № 5 «Берізка», 
м. Кропивницький 
 

Практичний досвід упровадження 
технології «Раннього читання» 
Л. Шелестової. 



 

 

 

Гагаріна Наталія Павлівна – кандидатка 
педагогічних наук, старша викладачка кафедри 
дошкільної та початкової освіти комунального 
закладу «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського», м. Кропивницький 
 

STREAM-проєкти в роботі з дітьми 
дошкільного віку: зміст та структура 
 

Тіхонова Наталія Георгіївна –  кандидатка 
педагогічних наук, старша викладачка кафедри 
дошкільної та початкової освіти комунального 
закладу «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського», м. Кропивницький 
 

Мультимедійна підтримка освітнього 
процесу в закладі дошкільної освіти 
 

Кондратова Вікторія Вадимівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної 
та початкової освіти комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського», м. Кропивницький 
 

Художньо-творчий розвиток 
дошкільників засобами образотворчого 
мистецтва 
 

Чернецька Олена Георгіївна – старша 
викладачка кафедри дошкільної та початкової 
освіти комунального закладу «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського», 
м. Кропивницький 
 

Формування просторових уявлень 
дітей старшого дошкільного віку під 
час організації освітнього процесу 
 

Пашанова Тетяна Олегівна –  методистка 
кафедри дошкільної та початкової освіти 
комунального закладу «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського», 
м. Кропивницький 

Використання ігрових та діяльнісних 
методів навчання в освітньому процесі 
закладу дошкільної освіти 
 

Солодка Анна Григорівна – здобувачка другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Ігрові технології на заняттях 
математики в умовах 
компетентнісного підходу. 
 
 

Бондаренко Людмила Михайлівна – 
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Розвиток пізнавальної діяльності дітей 
дошкільного віку в умовах 
компетентнісного підходу 

 

Кириленко Альона Олександрівна – 
здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, м. Кропивницький 

Наступність у формуванні емоційного 
інтелекту в дошкільному та 
молодшому шкільному віці 
 



 

 

Байсак Юлія Леонідівна – здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Розвиток дрібної моторики руки та 
формування графічних навичок у дітей 
дошкільного віку 

Безштанківська Інна Андріївна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка 
 

Методика формування елементарних 
математичних уявлень дітей 
дошкільного віку за системою 
Монтессорі 
 

Білазерська Мар’яна Анатоліївна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Наступність у навчанні математики 
старших дошкільників та 
першокласників 
 

Болотова Олена Василівна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Формування та розвиток просторово-
координаційної діяльності дітей 
дошкільного віку 
 

Горіна Анастасія Ігорівна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Застосування Lego-технологій у 
процесі навчання математики дітей 
молодшого дошкільного віку 
 

Гребинюк Аліна Юріївна – здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Методика вивчення геометричного 
матеріалу дітьми дошкільного віку 
 
 

Іванова Ольга Олександрівна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Формування ігрової компетентності у 
дітей дошкільного віку 

Кіріллова Єлизавета Андріївна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Роль дидактичних ігор у формуванні 
мовленнєвої компетентності дітей 
дошкільного віку 
 

Костенко Руслана Сергіївна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Математична підготовка дітей 
старшого дошкільного віку до 
навчання в початковій школі 
 



 

 

Стеценко Ада Олегівна – здобувачка другого 
(магістерського) рівня вищої освіти І курсу 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Особливості формування 
здоров’язбережувальної 
компетентності дошкільників 
 

Мерещенко Олена Сергіївна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Соціальна адаптація дітей в умовах 
закладу дошкільної освіти 
 

Данова Маргарита Валеріївна – здобувачка 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Використання дидактичної ляльки в 
театрально-мовленнєвій діяльності 
дітей старшого дошкільного віку 
 

Грибіник Тетяна Олексіївна – здобувачка 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Формування патріотичних почуттів 
старших дошкільників засобами 
обрядової лексики 
 

Полтавець Катерина Сергіївна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Реалізації компетентнісного підходу в 
різних освітніх напрямах Базового 
компонента дошкільної освіти 
 

Фелюк Анна Віталіївна – здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Особливості розвитку емоційного 
інтелекту в дітей дошкільного віку 
 

Боса Юлія Анатоліївна – здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 
 

Розвиток особистісної компетентності 
дошкільника 

Кіріллова Єлизавета Андріївна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, 
м. Кропивницький 
 

Основні напрямки роботи з 
формування мовленнєвої компетенції 
дошкільників в умовах упровадження 
інноваційних технологій 

Іванченко Єлизавета Романівна – здобувачка 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кропивницький 

Особливості організації роботи з 
математики в різновікових групах 
закладу дошкільної освіти 



 

 


