
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



СЕКЦІЯ 1. 

ПРАКТИЧНІ НАРОБКИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Айдарова О.В. Комплекс віршованих авторських артикуляційних 

вправ для поставновки свистячих звуків (з досвіду роботи) 

Аксьонова Л. М. З книгою подружишся – розуму наберешся 

(заняття-відкриття міні-музею книги у старшій групі) 

Алексеєва А. В. Подорож з Робокарами 

Анісімова А.О. Мислимо та вирішуємо 

Афонiна I.В. Роль «живої» картини у розвитку зв’язного мовлення 

дітей раннього віку 

Бабченко С.П. «День народження Сонечка» (заняття для середньої 

групи по ознайомленню з природним довкіллям + художня література + 

малювання) 

Беленчук В.К. Інтегроване заняття з пошуково-дослідницької 

діяльності+ логіко-математичний розвиток (старша група) «Подорож у 

країну пісків» 

Бородань А.М. Використання казкотерапії у роботі з дошкільниками 

з вадами мовлення 

Бояренко М.О. Конспект логопедичного заняття з розвитку зв'язного 

мовлення на тему: «Вишивані обереги» 

Брижань Н.Г. Інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного 

віку з використанням Трвз-технології «Подорож до казкового міста» 

Бродюк М.Р. Заняття з художньо-естетичного розвитку (малювання) 

на основі освітньої програми «Афлатот» 

Брухно Л.М. Конспект заняття з пошуково-дослідницької діяльності з 

дітьми старшого дошкільного віку 

Будеянська Г.В. Заняття комплексне для дітей з особливими 

освітніми потребами  різновікової групи на тему: «Теремок» 

Булавка О.А. Ігри з піском та водою 

Бушанова Т.А. Волошина С.В. Використання метафоричних 

асоціативних зображень у професійній діяльності 

Бушанова Т.А., Прокопович Н.М. Розвиток інтелектуальних 

здібностей у дітей дошкільного віку за технологією Вячеслава Воскобовича 

Ващенко А.В. Технологія «Шість цеглинок в освітній роботі» 

Висоцька О.Ю. Розповіді про пригоди хлопчика – дошкільника 

«Пригоди Мишка» 

Віннічек Л.І. Використання сучасних дидактичних засобів для 

розвитку пізнавальної активності дітей з особливими освітніми потребами 

Войтко А.В. Конспект інтегрованого заняття з пріоритетом освітньої 

лінії «Дитина у природному довкіллі» 



Войтюк О.М. Гра-стратегія з дітьми старшого дошкільного віку «Дім 

моди»  

Воронцова-Лісницька Г.О. Конспект підсумкового заняття для дітей 

старшої групи з розвитку мовлення з використанням нетрадиційних засобів 

малювання та аплікування на тему: «Царівна Осінь» 

Габліані М.В. Використання  QR-кодів  для вивчення англійської 

мови 

Гаєвська Р.В. Особливості організації адаптаційної роботи з дітьми в 

закладі дошкільної освіти 

Главацька Л.Я. Заняття - сюрприз «Чарівне яєчко» 

Гога Ю.Є. Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників 

Голенко О.В. Конспект заняття гуртка «Талановиті пальчики» для 

дітьми передшкільного віку у техніці «об’ємна аплікація» на тему: «Чарівний 

птах» 

Гончарук Л.В. Конспект інтегрованого заняття для дітей старшого 

віку з елементами мнемотехніки «Подорож в країну знань» 

Гошовська В.В Інтегроване заняття «Мандрівка порами року» 

Грабарєва О.А. Тематичне музичне заняття для дітей шостого року 

життя 

Григорук О.В. Програма з формування елементарних кулінарних 

навичок дітей старшого дошкільного віку «Маленькі кухарі» 

Гуліцка С.Г. Конспект заняття з розвитку мови та патріотичного 

виховання для дітей старшого дошкільного віку «Мій рідний край, мої 

Прилуки» 

Гурічева Г.І. Комплексне заняття для дітей  ІІ-ї молодшої групи 

«Лісова гостина» 

Декусар І.Є. Проект «Впровадження ідей Василя Сухомлинського в 

освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу» 

Демчук Л.В., Бойченюк В.В. Інтегроване заняття з ознайомлення з 

соціумом та мовленнєвого розвитку 

Денисюк М.С. Заняття гуткової роботи з використанням 

нетрадиційних методів малювання з дітьми старшого дошкільного віку 

Довгаль О.Г. Інтегроване заняття з використанням  інноваційної 

методики – паличок  К'юїзенера «На допомогу трьом поросятам» 

Дорошенко Н.Т. Театралізована діяльність дошкільнят. Авторська  

казка «Коза - вереда» 

Драгунова А.В. Сценарій свята до дня матері «Дюймовочка» 

Желонкіна О.М. Конспект заняття  «Цікаві пригоди»  

Заблоцька Я.Л. Інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного 

віку (шостий рік життя) «Таємниця Снігової Королеви» 

Задонська М.І. Заняття з розвитку логіко-математичних здібностей 

для дітей старшого дошкільного віку з використанняс інформаційно-

комунікаційних технологій та паличок Кюїзенера «Космічна подорож» 

Зарєчна Л.В. Виховання особистості  дитини  за допомогою 

театралізованої діяльності 



Захарова І.В. Конспект інтегрованого заняття для середньої групи 

«Ми діти твої !» 

Іванікова Н.А. Физкультурное занятие с группой оздоровления (дети 

4-6 лет) 

Іванцова К.І. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку 

Іванченко Т.Л. Інтегроване заняття з дітьми старшої групи Логіко-

математичний розвиток + конструювання + художня література на тему: 

«Пригоди Червоної Шапочки» 

Ізюмська К.М. Конспект інтегрованого заняття з сенсорного 

розвитку для дітей раннього віку «Подорож чарівної квітки» 

Ільницька Н.І. Заняття в різновіковій групі «Космічна подорож» 

Каранда О.О. Конспект інтегрованого заняття з ознайомлення з 

природою та малювання для дітей ІІ молодшої групи «У гостях у Капітошки» 

Кельзікова М.Л. Конспект заняття з соціально-морального розвитку 

дітей старшого дошкільного віку «Щенячий патруль». Команда дітлахів 

поспішає на допомогу 

Кірпічова Н.М. Сучасні підходи формування соціальної 

компетентності у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами 

в умовах реалізації концепції  нової української школи 

Клименко Л.А. Авторська  казка «Лісовий  дитячий  садок» 

Клименко М.О. Заняття в групі №1, 5 року життя «Мандрівка до 

спортивного містечка» 

Кобець К.Е. Родинне свято в старшій групі на тему: «Працьовита в 

нас сім’я – мама, тато, я» 

Коврова Є.Б. Інноваційна лабораторія «Новий український садочок – 

як високоякісна і гармонійна система дошкільної освіти» 

Король Г.М. «Хай знає кожна дитина мала, що в неї є обов’язки і 

права» 

Косенко Г.Ю. Заняття з дітьми молодшого дошкільного віку 

(четвертий рік життя) на тему: «Веселі кольори» 

Кот Н.М., Чирко-Козьмик Н.В. Конспект заняття з народознавства 

Кравченко С.В. Заняття для старших дошкільників з елементами 

вишивання бісером та паєтками «Вишиванка – оберіг для душі» 

Кравченко Ю.І. Конспект заняття-гри «Де дружно, там і хлібно» 

Кравченко Я.Д. Інтегроване заняття для середньої групи (логіко-

математичний розвиток, мовленнєвий розвиток з використанням методики 

М. Зайцева, ознайомлення з природним довкіллям) Тема: острів скарбів 

Криворучко А.Л. Ігри з логічними блоками Дьенеша – як засіб для 

розвитку логіко-математичних уявлень у дітей 

Кудієнко О.В. Заняття  з розвитку мовлення  з використанням 

прийомів  мнемотехніки для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Дикі 

тварини» 

Кузьменко О.О. Українська народна сміхова творчість як фактор 

становлення мовленнєвої культури дітей дошкільного віку 



Кучеренко Н.М. Заняття для дітей різновікової групи «У ведмедика 

Мишка - нині іменини» 

Лакуста О.В., Тофан Т.М. Сценарій свята до Дня матері «У пошуках 

мами» (молодший дошкільний вік) 

Лисенко О.В. «Що таке КРАСА» (Філософія і екологія) заняття з 

дітьми старшого дошкільного віку на основі інноваційної технології 

«Виховний діалог» 

Луценко В.В. Спортивно-музична розвага «Я – син України з 

козацького роду» 

Макаренко Н.Ю. Подорож селом «Мій рідний край – моє село» 

Максимчук Р.І. Інтегроване заняття для дітей середньої групи 

«Суперечка на городі» 

Маринець Л.А. Робот ПОЛІ шукає друзів (ігри з використанням 

ЛЕГО) для дітей середнього дошкільного віку 

Мартиненко С.І., Атамась О.Г. Парціальна програма для дітей 

раннього віку по соціально моральному розвитку  «Виховання любов’ю» 

Марченко І.В. Розвага для старших дошкільників «Рідний край, де 

ми живем, Україною зовем» 

Матвієнко А.Г. «Від зернини до хлібини» 

Mельник О.М. Розвиток творчих здібностей дітей третього року 

життя в художньо- продуктивній діяльності 

Месьянінова Л.І. Проект «Формування національно патріотичної 

свідомості дошкільників засобами народознавства та ознайомлення з рідним 

містом» 

Мороз І.В. Занятие по экономическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста 

Мухортова О.М. Автоматизація звука [С] на початку слова. Казка 

«Троє поросят» 

Наумова М.В. Занятие по развитию речи для детей старшего 

дошкольного возраста 

Несін В.О. Розвиток дрібної моторики руки та мовлення дітей 

раннього віку засобами образотворчої діяльності (ліплення із солоного тіста) 

Нєйкова К.О. «Веселий ярмарок» (сценарій розваги для дітей 

старшого дошкільного віку) 

Ніколенко С.В. Комплексне заняття ознайомлення дітей з природою 

та розвитком мовлення та культури спілкування з використанням 

горизонтального пластичного балету (СМГ: «Намріяний сон дерев») 

«Подорож до зимового лісу» 

Овчарук І.Р. Навчально- ігровий дидактичний посібник лепбук 

«Народна мудрість в казках В.О.Сухомлинського» (за творами В.О. 

Сухомлинського) 

Павлюк С.В. «Музична рукавичка» 

Пазечко І.Ю. Розробка розважального заняття з конструювання на 

тему: «Ми кмітливі винахідники»  



Паркасевич М.І. Козацькі забави (Свято для дітей старшого 

дошкільного віку) 

Патерук Г.Г., Мариніна Л.В. Сценарій свята «Новорічний вогник» 

(середня група) 

Паустовська Н.М. «Подорож навколо світу». Спортивне свято у 

старшій групі 

Пахомова Ю.А. Конспект заняття з розвитку мовлення з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, мнемотехніки та 

сторітеллінгу для дітей середнього дошкільного віку 

Першина О.М. Графіка як засіб розвитку творчого потенціалу 

дошкільнят  

Петренко О.Є. Стартап для батьків і педагогів «Патріотична 

ромашка» 

Петриченко Н.М. Сценарій родинного свята на тему: «Закосичення» 

Петрович Г.Я. Використовуємо авторську казку 

Питлик Н.М. Екологічний брейн-ринг для дітей та їх батьків 

«Таємниці природи» 

Піка Н.В. Інтегроване заняття з культури мовленнєвого спілкування 

та конструювання з LEGO середня група 

Піскунова А.В. Конспект заняття для дітей старшої групи «Подорож 

до країни Шоколяндії (ліплення)» 

Пластініна Н.В. Приблизне перспективне планування роботи з 

правового виховання з дітьми спеціальної групи з порушенням зору № 2 

«Дзвіночки» (6-й рік життя) 

Плескачова Н.А. Гра – геокешинг для дітей середнього дошкільного 

віку «У лабораторії професора Чудакова» 

Поздєєва Ю.А. Сценарій гри-геокешинга «Таємна експедиція» для 

дітей старшого дошкільного віку 

Пужак Н.С. Інтегроване заняття « Подорож Космосом» 

Пустовіт Т.Г. Ділова  гра  «Педагогічний експрес» вирушаючи у 

віртуальну подорож за маршрутом «Україна рідний край – її шануй і 

оберігай» для всіх категорій педпрацівників  закладу дошкільної освіти 

Радиця Л.М. Сценарій англомовного свята для дітей старшого 

дошкільного віку «Іt’s easter time!» 

Радова Н.С. Методична розробка до розвиваючої гри «Різнобарвні 

кришечки»  

Рибалка Г.Л. Тренінг для батьків «Стилі батьківського спілкування» 

Рижикова С.Є. Конспект заняття для дітей молодшого дошкільного 

віку на тему: «Найкращий матусин оберіг» 

Різун Л.І. Комплексне музичне заняття з елементами сталого 

розвитку «Осінь прийшла – різні барви принесла» для дітей старшого 

дошкільного віку 

Романова Н.В. Конспект тематичного заняття для дітей старшого 

дошкільного віку на тему: «Українська мова-рідна, калинова» 



Руденкова О.І. Розробка інтегрованого заняття  на тему: «Ні, ти не 

знаєш добре України, Якщо на Запоріжжі не бував» 

Сальва В.В. Конспект інтегрованого заняття «Великоднє яєчко» з 

пріоритетом морально-ціннісного та природничо-екологічного компоненту у 

середній групі 

Самойленко Н.В. Заняття для дітей шостого року життя. 

Ознайомлення з соціумом на тему: «Щоб здоровими зростати - це потрібно 

знати!» 

Самойленко С.В. Інтегрована комунікативно – мовленнєва діяльність 

«мандрівка сторінками чарівної книги» (старша група) 

Сацька Л.Б. Дидактичний посібник «Пальчиковий театр з фетру 

власноруч» 

Сиващенко Л.С. Кулінарна квест-гра «Мастер-шеф» для дітей 

старшого дошкільного віку 

Симонова Я.М. Методичний квест «Стежками оздоровчих 

технологій» 

Сироєжко Н.О. Дівчаточка-леляточка та хлоп’ята-козаченята «У 

королівстві  кольорових паличок» 

Скакун М.В. Конспект тематичного музичного заняття «Звуки весни» 

для дітей середнього дошкільного віку 

Скворцова Л.С. Виховання людяності в дошкільному віці в контексті 

проблеми соціально-морального розвитку особистості 

Скуратівська М.М. Конспект заняття в середній групі на тему: 

«Зимуючі птахи» 

Слюсарчук Т.В. Сюжетно-рольова гра «Мастер шеф» 

Солдатова Ю.О., Бушева О.А. Використання інноваційних 

технологій для ефективного засвоєння інформації: мнемотехніка 

Солодка О.С. Роль родини в музичному вихованні дітей 

Солотва О.В. Заняття з математики на тему: «Подорож до країни 

математики» 

Спасюк Н.С. Заняття з логіко-математичного розвитку для дітей 

старшого дошкільного віку «Країна логіка» 

Старченко Н.І. Конспект підсумкового заняття 

Сухоручко Н.Г. Формування сталого стилю життя у дітей 

дошкільного віку через партнерські стосунки закладу дошкільної освіти та 

батьківської громадськості 

Сушко Л.В. Конспект ігрового заняття для старших дошкільників 

«Запрошує бізнес - клуб "Маленький підприємець" 

Тимощук А.М. Використання технології «Мнемотехніка» в 

корекційно - розвитковій роботі з дітьми із  затримкою психічного розвитку 

Титенко Н.О. Конспект  заняття  пізнавального  циклу за технологією 

Глена Домана «Формування енциклопедичних знань у дітей» для дітей 

другої  молодшої  групи «Чарівна  квітка  запрошує  у  подорож» 

Ткаченко С.В. Конспект заняття з використанням технології  Б. 

Нікітіна для дітей старшої групи «Світ ігор Б. Нікітіна» 



Тлостюк О.М. Конспект заняття – розваги з теми «Школа 

Шляхетності» (з використанням спадщини В.О. Сухомлинського для дітей 

старшої групи) 

Толпейкіна О.М. Конспект інтегрованого заняття з пріоритетом 

мовленнєвої діяльності для дітей старшого дошкільного віку «Зимові 

фантазії» 

Третяк І.В. «З родини йде життя людини» 

Ушакова І.В. Сборник методических материалов. Тематическая 

неделя  «Цвет из космоса» 

Філімонова Л.Г. Досвід роботи вихователя на тему: «Мовленнєвий 

розвиток дошкільників  у процесі ознайомлення з творами  В.О. 

Сухомлинського» 

Халатова В.М. Дослідницька лабораторія «Маленькі дослідники» 

Халімончук О.М. Розробки сценаріїв спортивних розваг 

Химченко Ю.В. Конспект логопедичного заняття для дітей 

середнього дошкільного віку з розвитку лексико-граматичних категорій 

«Веселе чаювання» 

Хоролець Н.М. Інтегроване заняття з екологічного виховання 

«Подорож  різними  порами року за фарбами для веселки» (старша група) 

Цибенко В.В. Інтегроване заняття “Витівки Снігової Королеви” 

(Середній дошкільний вік) 

Чаушева К.І. Конспект корекційно-розвивального заняття з розвитку 

лексико-граматичної сторони мовлення з використанням коректурних 

таблиць та кінезіологічних вправ для дітей середнього дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення 

Черемісінова А.В. Фізкультурна розвага «Ми майбутні захисники 

України» 

Черкун Н.А. Інтегроване заняття для дітей старшого віку з 

використанням квест-технології «Ми подорожували – сліди зими шукали» 

Чигрин Г.І. Розробка заняття на тему «Подорож рідним краєм» 

Чорна С.В. «Ну-мо, спробуй відгадати, чим  листочок може стати» 

Фізкультурне заняття для дітей середньої групи, з використанням паперу за 

методикою О.П. Аксьонової 

Чулкова О.М. Наші улюблені іграшки 

Шаброва А.О. Значення та суть дослідницького методу в пізнанні 

оточуючої природи 

Шендрик С.В. Заняття з логіко – математичного розвитку для дітей 

старшого дошкільного віку на тему: «Подорож в математичні джунглі» 

Шерман О.В. Конспект фронтального логопедичного заняття з 

грамоти для дітей старшої групи. Буква Ш 

Шерстюк О.В., Яворська О.А. Психолого-педагогічний 

пізнавальний проект  «Казка з ґудзиків» 

Яремчук Т.О. Розвиток дрібної моторики рук, як засіб розвитку 

мовлення 

Ярошенко Л.І. Гра-квест  в середній групі «Осінні пригоди» 



СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Глухарєва Лариса Семенівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 172 «Кришталевий» Запорізької міської 

ради Запорізької області  

Глущенко Ольга Юріївна, вихователь-методист, Комунальний 

заклад «Полтавський дошкільний комунальний заклад (ясла-садок) № 47 

«Золота рибка»», м. Полтава  

Гнатишина Наталя Юріївна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №2 «Ромашка» Петриківської селищної ради, Дніпропетровської 

області  

Голобородько Олена В’ячеславівна, інструктор з фізкультури, ДНЗ 

№10 «Росинка» м. Чорноморськ Одеської області  

Гончар Людмила Григорівна, вчитель-дефектолог, Комунальний 

заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 210  комунального 

типу» Криворізької міської ради, Дніпропетровської області  

Горбань Світлана Василівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад № 33, м. Хмельницький  

Григорчук Маріанна Віталіївна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти "Універсул прікіндеїлор" в с. Магала Новоселицького району 

Чернівецької області  

Грищук Наталя Василівна, вихователь, Софіївський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Берізка» Софіївської селищної ради 

Софіївського району Дніпропетровської області  

Гуменна Валентина Леонідівна, директор, Грицівський ясла-садок 

(центр розвитку) Грицівської селищної ради Шепетівського району 

Хмельницької області  

Промінська Леся Миколаївна, вихователь-методист, Грицівський 

ясла-садок (центр розвитку) Грицівської селищної ради Шепетівського 

району Хмельницької області  

Ємельянова Оксана Вікторівна, вихователь, ДНЗ №8 (Центр 

розвитку дитини) м. Нетішин, Хмельницька область  

Жакун Наталія Петрівна, директор, Колківський заклад дошкільної 

освіти «Дюймовочка» Дубровицької районної ради Рівненської області  

Жук Ольга Іванівна, вихователь, Хрестівський ясла-садок «Веселка» 

Хрестівської сільської ради Херсонська область  

Жук Світлана Миколаївна, вихователь, Каланчацький ясла-садок № 

2 «Казка» Каланчацької селищної ради Херсонської області  

Журахівська Оксана Олександрівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти №8 «Ялинка», м. Малин, Житомирська область  

Іванченко Наталія Миколаївна, вихователь-методист, ДНЗ 

«Ромашка» м. Молочанськ, Токмацького району, Запорізька область  

Іванюк Галина Петрівна, вихователь, Дошкільний навчальний  

заклад ясла-садок комбінованого типу № 12, м. Умань, Черкаська область  



Сусоловська  Юлія Анатоліївна, заступник директора з навчально-

виховної роботи дошкільного підрозділу Княгининівський НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», 

Волинська область  

Сухецька Олена Іванівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти  

№ 12, м. Умань, Черкаська область  

Сябро Світлана Віталіївна, вихователь, комунальний  заклад 

«Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №55 «Незабудка» 

Полтавської міської ради  

Табачинська Лариса Федорівна, вихователь, Центр Розвитку дитини 

«Золотий ключик» ДНЗ №8, Хмельницька область  

Ленчинська Валерія Валеріївна, вихователь Новоград-Волинський 

ЗДО № 5 «Віночок», Житомирська область  

Таран Тетяна Василівна, вихователь-логопед, КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 

№ 210 КТ» КМР, Дніпропетровська область  

Теплова Тетяна Миколаївна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 37 «Ракета» Черкаської міської ради  

Терещенко Наталія Володимирівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 10, Чернігівська область  

Тимошенко Світлана Сергіївна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 172 «Кришталевий» Запорізької міської 

ради, Запорізька область  

Трифонова Людмила Миколаївна, вихователь-методист, 

Дошкільний навчальний заклад № 41 «Барвінок» комбінованого типу 

Мелітопольської міської ради, Запорізька область  

Трофименко Крістіна Юріївна, вихователь-методист, ЦРД 

«Сонечко», м. Малин, Житомирська область  

Харитончук Дарина Олегівна, музичний керівник, Дошкільний 

навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Золотий ключик», м. Нетішин, 

Хмельницька область  

Хлипало Марія Іванівна, вихователь, заклад дошкільної освіти № 

12, Черкаська область  

Хома Світлана Ігорівна, вихователь, ОДНЗ № 128  

Хоменко Людмила Володимирівна, інструктор, з фізичної культури 

Куп’янський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 комбінованого типу 

Куп’янської міської ради, Харківська область  

Христич Олена Олександрівна, вихователь-методист, Куп’янський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 комбінованого типу Куп’янської 

міської ради, Харківська область  

Чекаль Любов Георгіївна, вихователь, Дитячий заклад № 120, м. 

Кривий Ріг, Дніпропетровська область  

Челешева Ганна Миколаївна, вихователь, ДНЗ «Радість» с. Сербка  

Чернякова Іляна Олексіївна, інструктор з фізичної культури, 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 262 «Олімпієць»  



Чудна Анастасія Андріївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад № 68 «Золота рибка» м. Кропивницький, Кіровоградська область  

Чуненко Наталія Василівна, вихователь, дошкільний навчальний 

заклад «Ромашка» м. Лебедин, Сумська область  

Шабельна Катерина Олександрівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №35 «Вербиченька» 

Білоцерківської міської ради,  Київська область  

Шалар Ірина Олексіївна, вихователь, Одеський навчально-виховний 

комплекс «Надія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад 

№ 275», Одеська область  

Шаманська Ірина Миколаївна, асистент вихователя, Дошкільний 

навчальний заклад № 8 (центр розвитку дитини ) «Золотий ключик»  

Шапарець Лариса Іванівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад № 10, м. Прилуки, Чернігівська область  

Шліхта Олена Миколаївна, інструктор з фізичної культури, 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Снігуронька» 

Білоцерківської міської ради, Київська область  

Якуба Ольга Іванівна, вихователь, Комунальний заклад ПДНЗ «я-с» 

№ 58 «Калинка» м. Полтава  

Якшибаєва Світлана Геннадіївна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти №24, місто Луцьк, Волинська область  

Ярьоміна Анна Вікторівна, вихователь, Ясла-садок № 237, м. 

Запоріжжя  

Яцків Ірина Миколаївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад № 10 «Катруся», м. Івано-Франківськ  

Яцюк Людмила Володимирівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти загального типу ясла-садок № 13 «Колобок», відділ освіти 

Новокаховської міської ради, Херсонської області  

Мазур Лілія Іванівна, вчитель-логопед, Заклад дошкільної освіти  

№ 12 м. Умань, Черкаської області  

Макаренко Світлана Володимирівна, вихователь, Заклад 

дошкільної освіти № 2 «Ромашка» Петриківської селищної ради 

Дніпропетровської області  

Македон Тетяна Сергіївна, вихователь, Заклад дошкільної освіти  

№ 2 «Ромашка» Петриківської селищної ради Дніпропетровської області  

Максименко Людмила Юріївна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 34, м. Первомайськ  

Марценюк Дарина Анатоліївна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад № 3, м. Борисполь  

Минка Оксана Василівна, вихователь, Вишневий дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Оржицького району Полтавської області  

Михайлинина Оксана Миколаївна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад №5 «Джерельце» м. Славутич, Київська область   

Михальченко Лариса Леонідівна, вихователь,  Одеський НВК 

«Надія» № 275, м. Одеса  



Михальчук Жанна Юріївна, вихователь, Комунальний заклад ПДНЗ 

(ясла-садок) № 58 «Калинка» м. Полтава  

Мокрота Наталія Валеріївна, вихователь, Війтовецький ЗДО 

«Барвіночок»  

Морєва Тетяна Василівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 164 КТ КМР  

Найда Валентина Анатоліївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Яблунька» с. Степанки Степанківської Сільської ради 

Черкаської області  

Нікуліна Лілія Миколаївна, вихователь, Балаклійський дошкільний 

навчальний заклад (ясла - садок) №10 Балаклійської міської ради Харківської 

області  

Новікова Ірина Володимирівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад №8 «Світлячок» м. Лисичанськ Луганської області  

Олійник Ольга Григорівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад №12 м. Умань, Черкаська область  

Острогляд Валентина Іванівна, музичний керівник, Дошкільний 

підрозділ ЗНВК № 63  

Отрохова Наталія Миколаївна, вихователь, Некрасівський НВК 

ЗДО «Ялинка»  

Партишева Людмила Вікторівна, вихователь логопедичної групи, 

Дошкільний навчальний заклад  я/с №11 м. Херсон  

Піріна Олена Володимирівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№ 725, м. Київ  

Подлесна Тетяна Володимирівна, музичний керівник, Заклад 

дошкільної освіти № 12, Черкаської область  

Поліщук Лариса Анатоліївна, вихователь, Гулівецький заклад 

дошкільної освіти  

Прусаченко Юлія Юріївна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№11 м. Херсон  

Рибакова Ірина Ігорівна, музичний керівник, Дошкільний 

навчальний заклад, Центр розвитку дитини, м. Нетішин  

Рибалка Тетяна Михайлівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

«Ромашка» м. Лебедин Сумської області  

Родзін Тамара Павлівна, вихователь, Колківський заклад дошкільної 

освіти «Дюймовочка»  

Рось Діна Іванівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти № 7 

«Орлятко», Київська область  

Салтан Вікторія Олександрівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад я/с «Колосок» Смирновська громада, Запорізька область, 

Більмацький район  

Самойленко Галина Володимирівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 2 «Ромашка» Петриківської селищної ради Дніпропетровської 

області  



Свинарчук Аліса Миколаївна, вихователь, Лотівський заклад 

дошкільної освіти «Зернятко»  

Святненко Людмила Василівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 117 м. Миколаєва  

Копач Наталя Іванівна, вихователь, Комунальний заклад 

«Червоненський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Берізка» 

загального розвитку Криворізької районної ради Дніпропетровська область  

Коропецька Наталія Богданівна, асистент вихователя, Заклад 

дошкільної освіти «Росинка», Київська область, м. Бориспіль  

Коцюруба Тетяна Миколаївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) комбінованого типу №35 «Вербиченька» Білоцерківської 

міської ради Київської області  

Кравченко Лариса Петрівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№ 725 м. Київ  

Кравченко Тетяна Михайлівна, вихователь, Пономаренківський 

ДНЗ, Харківська область  

Кравчук Лариса Анатоліївна, вихователь, Каланчацький ясла-садок 

№ 3 «Вишенька» Каланчацької селищної ради Херсонської області  

Крулик Валентина Валентинівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 33, м. Хмельницький  

Кубась Лариса Володимирівна, вихователь, Красноградський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 Красноградської міської 

ради Харківської області  

Лантух Тетяна Володимирівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад «Дзвіночок» м. Першотравенськ, Дніпропетровської область  

Лисак Тетяна Вікторівна, вихователь, КНВК №58, Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область  

Литовченко Наталія Олексіївна, вихователь, Красноградський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 Красноградської міської 

ради Харківської області  

Сивоглаз Тетяна Валентинівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Оржицький р-н. с. Вишневе, Вишневий, 

Полтавська область  

Сосненко Ольга Василівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад №85 м. Миколаєва  

Сташенко Марія Миколаївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад «Золотий ключик» Маньківської селищної ради Черкаської області   

Яковлєва Юлія Ігорівна, вихователь, смт Воскресенське, Вітовський 

район, Миколаївська область  

Поліванчук Юлія Олександрівна, вихователь, Троковицький заклад 

дошкільної освіти «Веселка» Оліївська ОТГ  

Тоток Тетяна Станіславівна, вихователь ДНЗ № 5 «Берізка», 

Кіровоградська область  

Тупіцина Тетяна Анатоліївна, директор, Дошкільний заклад освіти 



Усатенко Ірина Петрівна, вихователь, Ясла-садок № 34, м. 

Первомайськ 

Устименко Вікторія Василівна, вихователь, Сумський ДНЗ № 16 

«Сонечко» 

Фурсова Марина Павлівна, вихователь, ДНЗ № 210, Харківська 

область 

Халус Ганна Олексіївна, вихователь, Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) с. В. Водяне 

Хащивська Тетяна Леонідівна, вчитель-логопед, ДНЗ 

комбінованого типу № 237 «Смородинка» 

Чередник Тетяна Дмитрівна, методист ДНЗ № 5 «Веселка», 

Сумська область 

Чиж Марія Василівна, вихователь, Суховільський ДНЗ 

Шевченко Катерина Андріївна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 117 «Калинонька» 

Шот Олена Ігорівна, вихователь ДНЗ №11, м. Херсон, Херсонська 

область 

Шустер Ірина Іванівна, вихователь-методист, Перещепинський 

дитячий садок «Ромашка», Дніпропетровська область 

Макар Юлія Остапівна, вихователь, Пнікутський НВК 

Олесюк Наталія Володимирівна, вихователь-методист, ДНЗ (центр 

розвитку дитини) «Золотий ключик» 

Піліпішина Вікторія Бориславівна, вихователь, Лелюхівський ДНЗ 

«Колосок» 

Пічкорська Валентина Миколаївна, інструктор фізичного 

виховання, ДНЗ № 15 «Теремок» м. Біла Церква 

Плісак Ольга Григорівна, вихователь, Центр розвитку дитини 

«Золотий ключик» 

Поплужна Олена Сергіївна, вихователь, ДНЗ №34 «Зірочка» 

Романюк Олена Олександрівна, вихователь-методист, Заклад 

дошкільної освіти № 28 

Літуринська Світлана Анатоліївна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 210 

Ладиненко Галина Леонідівна, вихователь, Заводівський ДНЗ 

«Казка», Одеська область 

Мельниченко Наталя Олександрівна, вихователь, Заклад 

дошкільної освіти № 117 

Морозюк Анна Григорівна, вихователь, Центр розвитку дитини 

«Золотий ключик» 



Новгородська Марина Петрівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти «Світанок» 

Глущенко Ніна Іванівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти  

№ 725 

Івженко Тетяна Вікторівна, вихователь КЗ «Обухівський НВК № 2», 

Дніпропетровська область 

Селютіна Наталія Юріївна, інструктор з фізичного виховання ЗОД 

№ 3 Чернігівська область, м. Прилуки 

Забєліна Анжеліка Вікторівна, вихователь, Ясла-садочок № 237,  

м. Запоріжжя 

Юшко Ірина Володимирівна, Вихователь спеціальної групи, КЗ 

«ДНЗ (ясла-садок) № 210 КТ» Криворізької міської ради 

 

СЕКЦІЯ 2. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГІНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ В РАМКАХ 

РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Андрієвська Л.М. Інтеграційні підходи до організації методичної 

роботи в сучасному закладі дошкільної освіти 

Архипенко І.Л.  Педагогіка партнерства – невід `ємна  складова у 

роботі з батьками 

Ачкасова В.М., Кривоніс М.Л. Семінар для вихователів 

«Особливості реалізації змісту освітньої лінії «дитина в сенсорно – 

пізнавальному просторі» під час освітнього процесу з дітьми раннього віку» 

Бізюк Т. В. Співпраця з батьками через спілкування 

Богославець А.В. Педагогічні умови для впровадження 

здоров’язберігаючих технолгій у навчально-виховний процес дошкільного 

навчального закладу 

Бризюк Л.В. Складання описових розповідей за серією сюжетних 

картинок дітьми дошкільного віку 

Буга Е.В. Традиційні підходи та інновації під час формування 

здоров’язбережувальної компетенції  у дітей  старшого дошкільного віку 

Варава О.І. Використання літературної спадщини В. Сухомлинського  

в становленнні ціннісних орієнтацій дитини 

Василець С.В. Взаємозв’язок у роботі вчителя – логопеда та 

вихователів спеціалізованих груп дошкільних установ 

Волік Н.М. Сучасні проблеми організації освітнього процесу в 

закладі дошкільної освіти 

Гніровська О.З. День батьківського самоврядування у закладі 

дошкільної освіти: вектор пошуку 



Голенко І.В. Інноваційні процеси у дошкільній освіті та готовність 

педагога до їх впровадження 

Гриб М.В. Використання педагогічних ідей М. Монтессорі у 

вихованні дітей дошкільного віку в умовах сьогодення 

Гуменюк О.В. Робота з батьками майбутніх першокласників у 

дошкільному закладі 

Данилюк О.В. впровадження інноваційної технології ТРВЗ під час 

організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку  

Заєць Ю.М. Англійська з пелюшок: переваги вивчення англійської 

мови в дошкільному віці 

Карета А.Л. Техніка дизайну як складова  освітнього процесу, що 

формує важливі риси особистості дошкільника  

Карпова О.І. Використання інноваційної моделі співпраці закладу 

дошкільної освіти з родинами вихованців 

Кириленко Т.В. Традиційні і нетрадиційні засоби збереження 

здоров'я дітей у дошкільному навчальному закладі 

Кіндра Є.В. Формування культури мовлення дітей дошкільного віку 

як педагогічна проблема 

Кобець Ю.В. Формування основ здорового способу життя у дітей 

дошкільного віку засобами ігрових технологій 

Конончук Т.А. Формування економічної грамотності у дітей 

дошкільного віку 

Круглова О.Г. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та 

інтелектуальних здібностей дітей 

Кузнецова Н.В., Остапенко В.В. Вплив елементів педагогічної 

технології Марії Монтессорі на розвиток дрібної моторики рук дітей з 

зоровою депривацією в системі інклюзивного навчання 

Куцак І.М. Питання розвитку професійної свідомості педагогічного 

працівника в роботі вихователя методиста закладу дошкільної освіти 

Лейва Н.С. Семінар – практикум для вихователів «Творча робота з 

казкою» 

Митрофанова С.А., Камінева О.Ю. Соціалізація дошкільників в 

умовах родинного виховання  

Мороз Н.А., Галицька Є.А. «Оздоровчо-фізкультурний парк. 

Здоров’я/time»: вітагенний досвід формування здоров’язбережувальної 

компетентності дошкільників 

Ноготушкіна А.Д. Адаптаційний період дитини до дитячого садочка 

та привчання до режимних моментів 

Підплета Л.І. Роль дитячого садка у формуванні готовності дітей 

дошкільного віку до навчання у школі  

Пушкарьова Ю.В. Використання медіа засобів у роботі з 

формування в дошкільників патріотичних почуттів 

Самчук Т.С. Використання блоків Дьєнеша в роботі з 

дошкільниками. 



Сороченко О.М. Формування первинних радіоекологічних уявлень у 

дітей старшого дошкільного віку 

Страхонюк О.П. Солетерапія як нетрадиційний метод зміцнення 

здоров’я дітей дошкільного віку  

Тарасова Л.О. Ділова гра як інтерактивний метод навчання педагогів 

закладів дошкільної освіти (з досвіду) 

Теремта С.В., Матвієнко Т.І. Ефективність використання "Руханки" 

в освітньому процесі дошкільного закладу 

Товстюк Т.М. Програма роботи гуртка з формування у дітей 

старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до здорового способу життя 

в процесі фізичного виховання «Театр у русі» 

Хоруженко Т.А. Особливості впровадження комп’ютерної грамоти 

для дітей старшого дошкільного віку у закладі дошкільної освіти 

Шкарупа Т.Ф., Говіна Н. В., Коваленко О. А., Садава В. І. Свято 

«Родина – душі берегиня» 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Балан Наталія Анатоліївна, вихователь, ЗДО № 21 «Барвінок» м. 

Токмак, Запорізької області  

Барбул Наталя Іванівна, вихователь, ОДНЗ № 306 

Бебешко Тетяна Володимирівна, вихователь КЗ «Дошкільний 

навчальний заклад №120 КТС» КМП, м Кривий Ріг, Дніпропетровська 

область  

Безносюк Таїсія Петрівна, вихователь, Комунальний заклад 

«Бабчинецький заклад дошкільної освіти "Світанок» Бабчинецької сільської 

ради Чернівецького району Вінницької області  

Блажій Ірина Вікторівна, інструктор з фізичного виховання, 

Дошкільний навчальний заклад № 42 м. Запоріжжя  

Боровець Соломія Ярославівна, вихователь-методист, Заклад 

дошкільної освіти № 175 

Бочок Тетяна Тимофіївна, завідувач, Комунальний заклад «Заклад 

дошкільної освіти №3 «Дитяча Академія» Чернігівської міської ради,  

м. Чернігів  

Будзик Любов Іванівна, вихователь, дошкільний навчальний заклад 

№10(ясла-садок) м. Івано-Франківськ  

Васильченко Людмила Іванівна, вихователь, КЗДО «Миколаївський 

дитячий садок №1 «Сонечко»», м. Миколаїв  

Воробйова Вікторія Миколаївна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 27 Прилуцької міської 

ради Чернігівської області  

Воронецька Наталія Михайлівна, вихователь-методист, Заклад 

дошкільної освіти №22 м. Кам’янець-Подільський Хмельницька область  



Гаврищук Алла Василівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

"Усмішка" загального типу розвитку Монастирищенської районної ради, 

Черкаської області  

Гладишева Руслана Віталіївна, вихователь, «Гречаноподівський 

ДНЗ ЗР» Гречаноподівської сільської ради, Широківського району 

Дніпропетровської області  

Глущенко Юлія Володимирівна, вихователь, ЗДО № 40 

«Калинонька», м. Мелітополь 

Горбачевська Лариса Григорівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад №10, м. Прилуки, Чернігівська область  

Горденко Ольга Іванівна, вихователь, Баштанський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Віночок» Баштанської міської ради 

Баштанського району Миколаївської області  

Гордієнко Тетяна Вікторівна, інструктор з фізкультури, 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 248» м. Харків  

Горяїнова Олена Вікторівна, інструктор з фізкультури, Дошкільний 

навчальний заклад №34 «Зірочка» м. Первомайськ, Миколаївської області  

Грабар Катерина Василівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№ 6 «Сонечко» м. Ужгород Закарпатська область  

Григор’єва Руслана Олегівна, вихователь, Комунальний заклад 

"Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Ягідка» 

Полтавської міської ради Полтавської області  

Гура Валентина Володимирівна, вихователь, Комунальний заклад 

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 248 Харківської міської 

ради, м. Харків  

Дунда Ірина Геннадіївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад № 306, м. Одеса  

Дяжур Галина Валеріївна, керівник гуртка та музичний керівник, 

Компаніївський комунальний заклад дошкільної освіти №2 «Колосок», 

Кіровоградської області  

Дячук Олена Вікторівна, завідувач, Веселівський дошкільний 

навчальний заклад, Ушомирської ОТГ,  Житомирської області  

Євгоровська  Ірина Геннадіївна, вчитель-логопед, Херсонський 

ясла-садок № 36 комбінованого типу для дітей з вадами мовлення 

Херсонської міської ради, м. Херсон  

Завадська Тетяна Іванівна, вихователь-методист, КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) № 121 КТ» Криворізької міської ради Дніпропетровської області  

Зелінська Світлана Вікторівна, вихователь, ДНЗ (центр розвитку 

дитини) «Золотий ключик» 

Зінов`єва Наталія Вікторівна, вихователь, ЗДО № 372 

Зорій Галина Василівна, вихователь, Заберезький навчально-

виховний комплекс імені професора Леся Семковича Богородчанської 

районної ради Івано-Франківської області  



Зюзіна Юлія Віталіївна, вихователь, вихователь-методист,  

м. Херсон, Херсонський ясла-садок № 77 Херсонської міської ради  

Івасюк Ольга Іванівна, вихователь, Криворізький навчально-

виховний комплекс № 58 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області  

Компанієць Леся Віталіївна, вихователь, Центр розвитку дитини 

(дошкільний навчальний заклад) № 26 Кременчуцької міської ради 

Полтавської області  

Компанієць Світлана Вікторівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти ясла-садок загального типу №13 «Колобок» Новокаховської міської 

ради, Херсонської області  

Кондратюк Діана Ярославівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти 175, м. Львів  

Конобрицька Руслана Петрівна, вихователь, дошкільний 

навчальний заклад № 135, м. Київ  

Конончук Валентина Михайлівна, вихователь, Центр розвитку 

дитини, м. Нетішин, Хмельницька область  

Корольчук Олена Леонідівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад №2 «Зайчик» м.Старокостянтинів, Хмельницька область  

Кухтик Оксана Григорівна, вихователь-методист, заклад дошкільної 

освіти № 671м. Київ   

Лаврінець Світлана Михайлівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад №6 м.Чорноморськ, Одеська область  

Лапчук Людмила Євгеніївна, вихователь-методист, Заклад 

дошкільної освіти № 24 м.Луцьк  

Луценко Галина Василівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад  

Мадяр Ольга Іванівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) с. В. Водяне прис. Ріка, Закарпатська область  

Маракіна Ганна Олександрівна, завідувач ДНЗ, КЗ «ДНЗ № 286» 

Нечипорук Тамара Миколаївна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 61, Житомирська область  

Олексюк Ольга Іванівна, вихователь, Суховерхівський ЗДО 

Кіцманської міської ради  

Пенязєва Олена Леонідівна, директор, Червонополянський ясла-

садок «Ромашка» Костянтинівської сільської ради  

Плісак Алла Григорівна, вихователь-методист, Балаклійський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 Балаклійської міської ради 

Харківської області  

Погоріла Оксана Вікторівна, вихователь, Маньківський ДНЗ № 4 

«Золотий ключик» 



Рибалко Галина Петрівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 23 «Розвивайко» Ніжинської міської ради 

Чернігівської області  

Романець Ірина Вікторівна, вихователь-методист, Комунальний 

заклад дошкільної освіти №21 «Казка» (ясла-садок) Покровської міської ради 

Дніпропетровської області  

Рощук Алла Стефанівна, вихователь, Дошкільний начальний заклад 

№ 1, м. Шепетівка  

Румянцева Людмила Олександрівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад №1, м. Славутич  

Сахарова Світлана Ринатівна, вихователь-методист, Одеський 

навчально-виховний комплекс «Надія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний заклад № 275»  

Семенюк Валентина Віталіївна, вчитель – логопед, дошкільний 

навчальний заклад «Золотий ключик» Маньківської селищної ради, 

Черкаська області  

Семерня Маргарита Олександрівна, вихователь – методист, 

Бабаївський ДНЗ (ясла – садок) Бабаївської селищної ради, Харківського 

району, Харківської області  

Татарінова Людмила Миколаївна, вихователь, ДНЗ № 1 

«Перлинка», м. Шепетівка  

Трещун Наталія Тимофіївна, учитель-дефектолог, Заклад 

дошкільної освіти комбінованого типу № 5 «Золота рибка» 

Фалько Олена Володимирівна, вихователь-методист, 

Пономаренківський ДНЗ Роганська ОТГ Харківського району, Харківська 

область  

Федірко Оксана Миколаївна, вихователь, заклад дошкільної освіти 

№10, м. Прилуки, Чернігівська область  

Фуголь Марина Євгеніївна, вихователь-методист, КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) № 189» КМР, Дніпропетровська область  

Хоблова Марія Олегівна, вихователь, Комунальний заклад «Заклад 

дошкільної освіти №3 «Дитяча Академія» Чернігівської міської ради,  

м. Чернігів  

Хоменко Інна Сергіївна, вихователь, Заклад дошкільної освіти №2 

«Ромашка» м. Южноукраїнськ  

Чередніченко Людмила Павлівна, вихователь-методист, Заклад 

дошкільної освіти № 4 «Снігуронька» м. Біла Церква, Київська область  

Чеченіна Людмила Петрівна, вихователь, Софіївський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Берізка» Софіївської селищної ради 

Софіївського району, Дніпропетровська область  

Чирва Ірина Валеріївна, завідувач ДНЗ, Пригарівський ДНЗ 

«Вишенька» 

Чумаченко Яна Юріївна, вихователь, Бабаївський ДНЗ (ясла – 

садок) Бабаївської селищної ради, Харківського району, Харківська область  



Шаповалова Лариса Вікторівна, вихователь, Куп’янський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) №1 комбінованого типу Куп’янської міської 

ради, Харківська область  

Шевченко Тетяна Миколаївна, вихователь, ДНЗ «Сонечко» с. 

Ротмістрівка, Смілянський район, Черкаська область  

Шелудько Тетяна Вікторівна, вихователь-методист, Заклад 

дошкільної освіти №2 «Зіронька», м. Бердянськ Запорізької область  

Шовкопляс Світлана Миколаївна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти № 8 «Черемушки» м. Новомосковськ  

Шпак Світлана Юріївна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

«Івасик-Телесик» 

Шуптар Тамара Іванівна, інструктор з фізичної культури, Заклад 

дошкільної освіти № 175 

Ялова Ольга Миколаївна, вихователь, заклад дошкільної освіти  

№ 303 КТ КМР  

 

 

СЕКЦІЯ 3. 

ВИХОВНІ АСПЕКТИ У РОБОТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Васільєва Л.П. Використання логічних блоків Дьєнеша для 

інтелектуального розвитку дошкільників 

Громакова Л.М. Створення сучасного розвивального простору 

засобами ігрової діяльності 

Зливка Н.О. «Упровадження у роботі з дітьми передшкільного віку 

інноваційнної методики «Лялька як персона» 

Коз О.М. Весняне свято для дітей старшої групи «Любов сердець 

своїх маленьких вам віддаємо, кохані неньки» 

Маренич А.П. Формування патріотичних почуттів у дітей 

дошкільного віку у процесі музейної педагогіки 

Негода Н.Г. Конспект заняття для дітей ясельної групи на тему 

«Подорож з колобком» 

Поліщук А.О. Сучасні форми роботи закладу дошкільної освіти з 

батьками 

Притула Н.В. Заняття для дітей середньої групи з використанням 

бізіборда «Їжачок» (на основі казки В.О. Сухомлинського) 

Пудло О.В. Формування патріотичних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку засобами музейної педагогіки з використанням ІКТ» (в 

розрізі гурткової роботи) 

Рудківська Н.Ф. Практикум для батьків: «Види і причини 

виникнення порушень звуковимови в дітей дошкільного віку» 



Семенова Н.М. У гості до казок 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Агєєва Яна Ярославівна, вихователь, Дошкільне відділення 

«Сонечко» Лозуватської філії № 2 опорного комунального навчального 

закладу «Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. 

Шевченка» Криворізький район, с.Лозуватка Дніпропетровська область  

Бабич Маргарита Анатоліївна, керівник гуртка, ДНЗ № 409, місто 

Київ  

Балдич Ольга Миколаївна, директор, Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого  типу «Зірочка» 

Бахрова Олена Миколаївна, вихователь, Херсонський ясла – садок 

№ 11 комбінованого типу з логопедичними групами Херсонської міської 

ради, м. Херсон  

Беззубенко Людмила Володимирівна, вихователь, Лозівський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу 

№14«Світанок» Лозівської міської ради Харківської області 

Берец Вікторія Дьєрдівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад №6 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, Ужгород, Закарпатська область  

Бериславська Інна Андріївна, вихователь, Одеський дошкільний 

навчальний заклад «Ясла-садок» № 306 Одеської міської ради Одеської 

області  

Біданець Ірина Юріївна, вихователь, Калашниківський навчально-

виховний комплекс «Дзвіночок» Мачухівської сільської ради Полтавського 

району Полтавської області  

Білобородова Світлана Анатоліївна, завідувач, КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) №148 (спеціальний)» КМР 

Блажевська Ірина Богданівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№ 175, м. Львів  

Бобкова Олександра Олександрівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла – садок) № 155 «Калинка» Запорізької міської ради 

Запорізької області  

Брикез Наталія Миколаївна, вихователь, Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 комбінованого типу 

Харківської міської ради», м. Харків  

Буженица Інна Несторівна, вихователь, ЗДО «Універсул 

Прікіндеїлор» 

Малієнко Антоніна Олексіївна, вихователь, Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Ягідка»» 

Михайлова Світлана Володимирівна, вихователь, ДНЗ № 8 

«Ялинка» 



Бученкова Оксана Геннадіївна, заступник директора з дошкільної 

освіти, Горбівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Глобинської районної ради 

Полтавської області  

Василенко Юлія Леонідівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№ 3, м. Прилуки, Чернігівська область  

Висоцька Лариса Романівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад №10 (ясла-садок) м. Івано-Франківськ  

Візняк Анастасія Валеріївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 248, м. Харків  

Вірченко Карина Сергіївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад(ясла-садок) № 248, м. Харків  

Волкова Ганна Михайлівна, вихователь, КЗ «Дошкільний 

навчальний заклад» (ясла-садок) № 164 комбінованого типу Криворізької 

міської ради, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області  

Ганецька Людмила Дмитрівна, вихователь-методист, Заклад 

дошкільної освіти № 2 «Ромашка» Петриківської селищної ради 

Дніпропетровської області  

 Герасименко Любов Володимирівна, вихователь, Комунальний 

заклад «Червоненський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Берізка» 

загального розвитку Криворізької районної ради Криворізький район,  

с. Червоне Дніпропетровська область  

Гостюк  Родіка Саїнівна, вихователь, заклад дошкільної освіти 

«Універсул прікіндеїлор» Магальської сільської ради, с. Магала 

Новоселицький район, Чернівецька область  

Григорчак Світлана Миколаївна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад присілка Ріка Верхньоводянської сільської ради 

Закарпатської області  

Данилейко Аліна Федорівна, вихователь, ЗДО № 2 «Ромашка» 

Петриківської селищної ради, Дніпропетровської області  

Данильченко Любов Володимирівна, вихователь, Комунальний 

заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 248 Харківської 

міської ради», м. Харків  

Дармограй Анастасія Іванівна, вихователь, Юльївський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний 

навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області  

Даценко Олена Анатоліївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад № 377  м. Київ  

Демчик Наталія Валеріївна, вихователь, Рощахівський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» с. Рощахівка Бобринецький район, 

Кіровоградська область  

Дерибас Анастасія Павлівна, вихователь, Малокатеринівський 

комунальний дошкільний навчальний заклад «Рукавичка» 

Малокатеринівської селищної ради Запорізького району Запорізької області  



Дрозд Любов Миколаївна, директор, Добронадіївський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області  

Дудка Марина Євгеніївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (центр розвитку дитини) «Золотий ключик» м. Нетішин, 

Хмельницької області  

Загреба Любов Володимирівна, вихователь, керівник гуртка, ЗДО 

№175 м. Львів  

Задорожна Ольга Вікторівна, вихователь, ОНВК «Надія» №275  

м. Одеса  

Закалюжна Ольга Ярославівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти №175 м. Львів  

Зарецька Лілія Олександрівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти №117 м. Миколаїв  

Захаренко Світлана Михайлівна, Дошкільний навчальний заклад  

№ 262 «Олімпієць» м. Запоріжжя  

Іваніцька Оксана Василівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла – садок) № 41 «Берегиня», м. Луцьк, Волинської області  

Іванішена Тетяна Володимирівна, керівник гуртка, Дошкільний 

підрозділЗапорізького навчально-виховного комплексу № 63 Запорізької 

міської ради Запорізької області  

Іванців Марія Василівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 10 «Катруся» Івано-Франківської міської ради Івано-

Франківської області  

Ігнат Тетяна Юріївна, вихователь, заклад дошкільної освіти № 36 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області  

Іщішена Наталя Михайлівна, вихователь, Комунальний дошкільний 

навчальний заклад № 93 загального розвитку, Довгинцівського району, 

м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області  

Каземірова Інна Іванівна, завідувач, Буховецький ясла-садок 

«Ромашка». Буховецької сільської ради, с. Буховецьке Бобринецького району 

Кіровоградської області  

Кайдалова Вероніка Сергіівна, музичний керівник, Дошкільний 

навчальний заклад №10 «Росинка» м. Чорноморськ Одеської області  

Калинич Наталія Юріївна, вихователь, Монастирецький ДВНЗ НВК 

«Дивокрай», Закарпатської області  

Карпичко Євгенія Едуардівна, вчитель-логопед, Комунальний 

заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Ягідка» 

Полтавської міської ради Полтавської області»  

Ковальчук Ірина Григорівна, вихователь-методист, заклад 

дошкільної освіти №1 «Сонячний», м. Буча, Київська область  

Кожаненко Фаріда Габдулгалимівна, вихователь-методист, 

Лозівський дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) комбінованого типу 

№11»Берізка Лозівської міської ради Харківської області  



Козачок Євгенія Миколаївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад №248, м. Харків  

Козиренко Ольга Михайлівна, вихователь, Троковицький ЗДО 

Черняхівського району, Житомирської області  

Козуб Валентина Іванівна, завідувач, Калашниківський навчально-

виховний комплекс «Дзвіночок» Мачухівської сільської ради Полтавського 

району Полтавської області  

Колесник Наталія Михайлівна, вихователь, ДНЗ №2 «Ромашка»  

Коломієць Людмила Іванівна, вихователь, дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко», Оржицький район. С.Вишневе, Полтавська область  

Коляда Олександра Павлівна, вихователь, КЗ «Обухівський НВК 

№2» Дніпропетровська область  

Косухіна Вікторія Віталіївна, вихователь, Комунальний заклад 

«дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 248 Харківської міської ради  

Котеленець Юлія Володимирівна, вихователь, ДНЗ № 10 

Кравченко Світлана Олександрівна, вихователь-методист, 

Слобожансікий комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 

Комсомольської селищної ради, Харківська область  

Крайнюкова Наталія Вікторівна, вихователь, Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Ягідка»», Полтавська область  

Кротюк Юлія Володимирівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) комбінованого типу №39 «Щасливе дитинство» 

Черкаської міської ради, м. Черкаси  

Крупина Тетяна Федорівна, вихователь-методист, заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Золота рибка» Броварської міської 

ради Київської області  

Кульчицька Тетяна Михайлівна, вихователь, дошкільний 

навчальний заклад “Вишеньки”, с. Червоне, м. Генічеськ, Херсонська область  

Левицька Тетяна Миколаївна, вихователь, КЗ «Навчально-виховне 

об’єднання №33, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад», Кіровоградська область  

Лихина Тетяна Володимирівна, вихователь, КЗ «Дошкільний 

навчальний заклад № 303 КТ» КМР  

Мандат Алла Анатоліївна, вихователь, дошкільний навчальний 

заклад «Золотий ключик» смт Маньківка, Черкаська область  

Маріна Ірина Іванівна, вихователь, «Дошкільний навчальний 

заклад(ясла-садок) № 248» м. Харків  

Мастєрова Вікторія Юріївна, вихователь, заклад дошкільної освіти 

"Ромашка", місто Пирятин, Полтавська область  

Мацак Олена Василівна, вихователь, Софіївський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Берізка» Софіївської селищної ради 

Софіївського району Дніпропетровської області  

Мельник Світлана Олексіївна, вихователь, дошкільний навчальний 

заклад № 248, Харківська область  



Нарищенко Світлана Миколаївна, вихователь-методист, 

завідувач, Комунальний спеціальний дошкільний навчальний заклад 

№148 (порушення опорно-рухового апарату), м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровської області  

Обаль Оксана Юріївна, вихователь, Заклад дошкільної освіти №156, 

м. Винники-Львів  

Острянська Анастасія Вячеславівна, вихователь, Комунальний 

заклад «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Ягідка»» 

П’ятибратива Наталія Валентинівна, вихователь, КЗДНЗ № 248 

Патлата Віта Володимирівна, вихователь, Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Ягідка»»  

Піпаш Наталія Іванівна, вихователь, Монастирецький ДВНЗ НВК 

«Дивокрай»  

Правосуд Наталія Анатоліївна, вихователь, ДНЗ «Казка» 

Прожиралик Світлана Петрівна, вихователь-методист, ЗДО № 175 

Проценко Альона Олександрівна, вихователь, Каланчацький ясла-

салок №2 «Казка» Каланчацької селищної ради Херсонської області  

Прушинська Лариса Іванівна, вихователь, Новоселицький 

дошкільний навчальний заклад «Ластівка»  

Радіо Галина Павлівна, вихователь, заклад дошкільної освіти (центр 

розвитку дитини) «Золотий ключик» Хмельницька область ,м. Нетішин  

Рєзнік Олена Олександрівна, музичний керівник, Дошкільний 

заклад, м. Кривий Ріг 

Роганова Мар’яна Геннадіївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад 

Романенко Ірина Михайлівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» с. Ротмістрівка Смілянський район Черкаська область   

Романюк Оксана Іллівна, вихователь-методист, Новоград-

Волинський  заклад дошкільної освіти №5 «Віночок»  

Рошка Андріана Георгіївна, вихователь, ЗДО «Універсул 

Прікіндеїлор» 

Руденко Валентина Миколаївна, вихователь, КДНЗ № 5  

м. Новоукраїнка, Кіровоградська область  

Савицька Наталія Іванівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти, 

м. Харків 

Савран Галина Богданівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№175 м. Львів  

Слободзян Світлана Романівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти №175 м. Львів  

Стародуб Ніна Іванівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 3 Бориспільської міської ради  



Статива Альона Володимирівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти №2 «Ромашка» Петриківської селищної ради Дніпропетровської 

області  

Стаценко Оксана Іванівна, вихователь, психолог, Заклад дошкільної 

освіти №13 Новокаховської міської ради  

Степаненко Світлана Володимирівна, учитель-дефектолог, Заклад 

дошкільної освіти комбінованого типу  № 5 «Золота рибка», Миколаївська 

область  

Стесенко Леся Василівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№175 м. Львів  

Стецюн Дар'я Сергіївна, асистент вихователя, Олексіївський заклад 

дошкільної освіти «Колосок» Більмацького району, Запорізької області  

Тижбер Марта Юріївна, вихователь, Дошкільний навчальний заклад 

№ 3, Львівська область  

Ткач Олена Сергіївна, вихователь, Софіївський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Берізка» Софіївської селищної ради 

Софіївського району, Дніпропетровська область  

Товщик Інна Георгіївна, вихователь, Дошкільний начальний заклад 

Труханова Вікторія Вікторівна, вихователь-методист, Завідувач, 

Комунальний спеціальний дошкільний навчальний заклад №148 (порушення 

опорно-рухового апарату), м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області  

Тюміна Лариса Іванівна, вихователь, Одеський навчально-виховний 

комплекс «Надія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад 

№ 275», Одеська область  

Харченко Світлана Вікторівна, вихователь-методист, Заклад 

дошкільної освіти № 725, Київська область  

Хінціцька Тетяна Миколаївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад № 23 «Ччипполіно» (ясла-садок) комбінованого типу Смілянської 

міської ради, Черкаська область  

Хмара Вікторія Владиславівна, вихователь, Каланчацький ясла-

садок №2 "Казка" Каланчацької селищної ради, Херсонська область  

Цибулько Наталія Борисівна, вихователь-методист, Комунальний 

заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 88 Харківської 

міської ради», Харківська область   

Червінська Юліана Ярославівна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти №175 м. Львів, Львівська область  

Черкова Олена Олександрівна, вихователь, Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Ягідка»»  

Чиж Наталія Миколаївна, вихователь, Суховільський ДНЗ 

Шейбсак Орися Вікторівна, вихователь, Гулівецький ЗДО  

Шмалько Оксана Миколаївна, вихователь, «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 248» м. Харків  

Яно Ельміра Шаріпівна, музичний керівник, КЗДНЗ № 248 



Яріш Богданна Дмитрівна, директор, Заклад дошкільної освіти 

№175  м. Львів   

 

 

СЕКЦІЯ 4. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ РОБОТИ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Бандик Ю.С. Умови ефективної психологічної готовності дітей до 

школи за допомогою кінезіологічних вправ 

Ваніфатьєва В.В., Каліда О.М. Семинар-практикум «Разные 

возможности-равные права» 

Діхтяр С. М. План заняття практичного психолога до навчально-

практичного семінару по використання метода каністерапії в роботі з дітьми 

Дроботій О.Л. Взаємодія практичного психолога та педагогів ЗДО – 

запорука успішного впровадження інноваційних технологій у роботу 

сучасного закладу 

Дубінова М.О. Корекційно-розвиткове заняття для дітей старшого 

дошкільного віку «Подорож на острів дружби» 

Дудченко Р.В., Тертичникова О.О. Арт-терапія в закладі дошкільної 

освіти з інклюзивною формою навчання 

Жадько Ю.Г. Психологія управлінського спілкування та здійснення 

управлінського впливу 

Катаєва Т.В. Майстер – клас (для педагогів) SAND-PLEY терапія 

психолого – педагогічна пісочниця 

Костенко І.В. Роль практичного психолога та соціального педагога в 

адаптації дошкільнят до закладу дошкільної освіти 

Мартиненко Г.В. Використання мнемотехніки в роботі з дітьми з 

ООП «Диво-куб» 

Надточа Л.В. Психологічний супровід  вихователів закладу 

дошкільної освіти  під час роботи в умовах карантину 

Онищенко А.В. Тренінгове заняття з адаптації  першокурсників 

професійно-технічних навчальних закладів 

Петрусенко О.М. Педагоги та батьки дітей з особливими освітніми 

потребами: навчаємось долати труднощі разом 

Полтораус Л.В. Сценарій тренінгового заняття турбуємося про себе: 

екологічність в роботі  педагогів закладів дошкільної освіти 

Савчук І.К. Психологічна готовність дітей дошкільного віку до 

навчання у школі 

Сімончук Л.М. Основні функції управління закладом дошкільної 

освіти на основі менеджменту 

Хмельницька Л.В. Формування психологічної готовності до 

навчання у школі дітей з порушенням інтелекту засобами арт-терапії 



СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Абальмас Альона Ігорівна, вихователь, КДНЗ «Черемшина»  

м. Першотравенськ, Дніпропетровська область  

Батуліна Ельвіра Олександрівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла – садок)№6 «Сонечко» Чорноморської міської ради 

Одеської області 

Берковська Наталія Миколаївна, вихователь, дошкільний 

навчальний заклад (центр розвитку дитини)  «Золотий ключик», м. Нетішин, 

Хмельницька область  

Біленко Алла Григорівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №2 "Ромашка" Петриківської селищної ради, смт Петриківка 

Петриківський район, Дніпропетровська область  

Білошицька Світлана Вікторівна, асистент вихователя, Заклад 

дошкільної освіти «Золотий ключик», м. Бровари, Київська область  

Бондаренко Люба Євстахівна, вихователь, Лучківський дошкілький 

навчальний заклад Ясенівської сільської ради Бродівського району 

Львівської області 

Ватрала Марія Миколаївна, директор, дошкільний навчальний 

заклад присілка Ріка Верхньоводянської сільської ради Закарпатської області  

Велігоша Лілія Вікторівна, вихователь, Комунальний комбінований 

дошкільний навчальний заклад № 303, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської 

області  

Винограденко Лілія Олександрівна, вихователь, КДЗ № 93  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області  

Владова Елеонора Михайлівна, вихователь, ДНЗ № 34 «Зірочка» 

Вознюк Валентина Анатоліївна, вихователь, Бабаївський ДНЗ (ясла 

– садок) Бабаївської селищної ради, Харківського району, Харківської 

області  

Волколова Вікторія Борисівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад № 10 Прилуцької міської ради  м. Прилуки Чернігівська область  

Ганжа Галина Василівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №37 "Ракета" Черкаської міської ради, м. Черкаси  

Гвоздєва Людмила Олексіївна, вихователь, заклад дошкільної 

освіти № 8 м. Луцьк  

Гурська Аліна Юріївна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад № 23 «Чипполіно» (ясла-садок) комбінованого типу 

Смілянської міської ради Черкаської області  

Дворна Олена Олександрівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

«Світлячок», м. Обухів, Київська область  

Дзіковська Тетяна Іванівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№175 м. Львів  

Дзьоба Віра Володимирівна, вихователь, Лучківський дошкілький 

навчальний заклад Ясенівської сільської ради Бродівського району 

Львівської області  



Дзьоба Галина Ігорівна, вихователь, Лучківський дошкілький 

навчальний заклад Ясенівської сільської ради Бродівського району 

Львівської області  

Добровольська Олександра Михайлівна, вихователь, Комунальний 

заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 306 комбінованого 

типу" Криворізької міської ради, Дніпропетровської області  

Дука Юлія Павлівна, вихователь, Козятинський ЗВК «Школа-

гімназія-дитячий садок»  

Карпович Людмила Григорівна, вихователь, Житомирський 

дошкільний навчальний заклад № 61, м. Житомир  

Кеба Катерина Анатоліївна, вихователь-методист, ЗДО № 145 

Кириченко Олександра Олексіївна, вихователь дитячого садка, 

Дошкільний навчальний заклад № 8 м. Малин, Житомирська область  

Кім Вікторія Юзиківна, вихователь, Дошкілький навчальний заклад 

№ 135 Київ  

Кіпень Руслана Адамівна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

№38, м. Луцьк  

Клємєшева Ольга Ігорівна, керівник гуртка англійської мови, ДНЗ 

(центру розвитку дитини) «Золотий ключик» м. Нетішин, Хмельнийької 

області  

Ковальчук Дар`я Анатоліївна, практичний психолог, ДНЗ № 1 

«Перлинка», м. Шепетівка 

Крилевська Аліна Іванівна, вихователь, Куп’янський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) №1 комбінованого типу Куп’янської міської 

ради Харківської області  

Крохмаль Оксана Павлівна, музичний керівник, Заклад дошкільної 

освіти «Зірочка», місто Корсунь-Шевченківський, Черкаської області  

Лисенко Тетяна Анатоліївна, практичний психолог, Комунальний 

заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №141 комбінованого 

типу» Криворізької міської ради  

Лукачович Галина Олександрівна, вихователь, Дошкільний 

навчальний заклад № 10 «Катруся» Івано-Франківськ  

Марчак Анна Володимирівна, практичний психолог, Заклад 

дошкільної освіти №8, м. Луцьк  

Марченко Людмила Іванівна, вихователь, Приватний заклад 

дошкільної освіти 

Мєдвєдєва Наталія Андріївна, вихователь, заклад дошкільної освіти 

№13 «Колобок», м. Нова Каховка, Херсонська область  

Михайличенко Тетяна Євгенівна, вихователь, Ботіївський 

комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) загального типу 

«Сонечко»  

Мостова Ганна Вікторівна, практичний психолог, ЗДО (ясла-

садок）№ 2 «Ромашка» 



Наврушева Венера Рафіківна, практичний психолог, ОДНЗ № 138, 

Одеська область  

Огієнко Ольга Миколаївна, вихователь-методист, Запорізький 

навчально-виховний комплекс «Барвінок»  

Озимко Зоряна Казимирівна, вихователь, керівник гуртка, Заклад 

дошкільної освіти №180 м. Львова  

Охват Свiтлана Володимирiвна, керiвник гуртка англiйської мови, 

Дошкільний навчальний заклад № 10 «Росинка», м. Чорноморськ  

Петровська Надія Михайлівна, вихователь, заклад дошкільної 

освіти №33,  м. Львів  

Побот Тетяна Володимирівна, практичний психолог, КЗ заклад 

дошкільної освіти №14 «Струмочок»  

Предзимірська Віра Романівна, вихователь, Рава-Руський ліцей  

Прозапас Євгенія Олександрівна, директор, ЗДО «Добрячок» 

Салімова Вікторія Віталіївна, завідувач, Комунальний дошкільний 

навчальний заклад № 7 «Барвінок» м. Нікополь 

Салюк Світлана Іванівна, вихователь різновікової групи, в.о. 

директора ЗДО «Веселка» Грицівської селищної ради Шепетівського району 

Хмельницької області  

Ситник Олена Павлівна, вихователь-методист, КДНЗ № 27 

«Ромашка» 

Стеніна Алевтина Павлівна, практичний психолог, ДНЗ № 10 

«Росинка» 

Степанова Оксана Василівна, соціальний педагог, Комунальний 

заклад Лелюхівський ДНЗ «Колосок» Новосанжарського району Полтавської 

області  

Стремська Олена Костянтинівна, вихователь, ДНЗ № 409,  м. Київ  

Сусловець Оксана Анатоліївна, практичний психолог, Дошкільний 

навчальний заклад № 2 «Калинка» м. Новоград - Волинський, Житомирська 

область  

Тищенко Анастасія Володимирівна, практичний психолог, 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Яблунька» с. Степанки 

Степанківської Сільської ради, Черкаська область  

Ужакіна Тетяна Олександрівна, соціальний педагог, Дошкільний 

навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Золотий ключик» м. Нетішин, 

Хмельницька область  

Чаплінська Світлана Анатоліївна, вихователь, Заклад дошкільної 

освіти «Світлячок», Київська область  

Чернова Ірина Євгенівна, практичний психолог, КЗ ЗДО 

"Черемушки" №8 м. Новомосковськ, Дніпропетровської області   

Швидун Євгенія Володимирівна, практичний психолог, Дошкільний 

навчальний заклад «Золотий ключик» Маньківської селищної ради, 

Черкаська область  



СЕКЦІЯ 5. 

ДОСВІД РОБОТИ УПРАВЛІНЦЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Бєлогрудова Л.В. Створення іміджу закладу дошкільної освіти 

Борзьонок Л.І. Організаційно – управлінський напрям  професійної 

діяльності керівника дошкільного закладу 

Бродюк Л.І. Мастершеф від подолянчиків 

Велькая С.М., Островська Ж.А. Використання технології 

«Едьютейнмент» на заняттях пізнавального циклу з дітьми старшого 

дошкільного віку 

Воробйова І.А. Майстер-клас з розділу: «Художньо-естетичний 

розвиток дошкільника засобами об'ємного дизайну» за темою: 

«Моделювання та аранжування лялькового одягу» 

Воротило С.О. Підготовка вихователів ЗДО до проведення екскурсій, 

орієнтованих на соціалізацію дітей дошкільного віку 

Гуржій Л.М. Створення іміджу сучасного закладу дошкільної освіти 

Дацковська В. Г. Круглий стіл з педагогами дошкільних закладів 

«Безмежний світ гри з LEGO» 

Дроздова В.С., Новенко Т.В. Соціалізація особистості дошкільника в 

рамках реалізації екологічних проектів 

Дудченко Р.В. Ранкова зустріч як інструмент упровадження 

інноваційної технології в закладі дошкільної освіти 

Єршова І.В. Організовуємо тиждень логопедії в закладі дошкільної 

освіти 

Жадько Ю.Г. Психологія управлінського спілкування та здійснення 

управлінського впливу 

Іваненко Н.А. Система роботи закладу дошкільної освіти щодо 

соціалізації дітей  засобами фізичної культури 

Карпік Н. В. Методичний квест «Я – успішний педагог» 

Карпова Г.О. Семінар – практикум (диспут) «Педагогічна творчість: 

проблеми розвитку» 

Кравченко А.І. Форми спільної роботи дитячого садка з родиною у 

забезпеченні психолого-педагогічної освіти батьків, налагодження 

партнерських відносин (з досвіду роботи) 

Куралес А.А. Патріотичне виховання дошкільників з використанням 

сучасних інноваційних технологій 

Кутеньова Н.Б. Управління розвитком команди педагогів закладу 

дошкільної освіти в умовах інновацій: практичні кроки 

Куюн О.Г. Використання мовленнєвих та музично-рухових вправ за 

системою Карла Орфа на музичному занятті з дітьми дошкільного віку 

Надтока Ю.О. Налагодження взаємодії з батьками в умовах 

сучасного розвитку суспільства 



Пасечнюк Т.Д. Шляхи оновлення роботи з фізичного виховання та 

оздоровлення дітей 

Пащенко Л.В. Заняття - квест з фізкультури для дітей старшого 

дошкільного віку «У пошуках загубленого тотему здоров’я» 

Поліщук Г.М. Ділова гра для педагогів «Огляд педагогічної преси». 

Сахно С.С. Організація системи ранньої корекційної допомоги дітям 

з особливими освітніми потребами  у закладі дошкільної освіти  

Слабоспицька О.М. Семінар у формі прес-конференції «Медіаосвіта 

– виклик сьогодення» 

Соболева О.В. Музейне освітнє середовище в ЗДО 

Харитонова Г.В. Проєкт «Креативний керівник – креативний педагог 

– креативні ідеї – креативна дитина» 

Шуберчук М.П. Ділова гра з вихователями «Використання техніки 

«Я-повідомлення» 

Якимчук К.В. Практико-орієнтовний проект «Права людини – це 

гідність та свобода» 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Архипська Катерина Федорівна, вихователь, ДНЗ № 725 м. Київ 

Баляс Мирослава Степанівна, директор, Дошкільний навчальний 

заклад, село Добростани Яворівський район, Львівська область  

Бахмач Наталія Іванівна, завідувач, Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 172 «Кришталевий» Запорізької міської ради Запорізької 

області 

Безгуба Ірина Василівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 89 «Віночок» Черкаської міської 

ради, м. Черкаси  

Бицюк Олена Василівна, вихователь, дошкільний навчальний заклад 

«Золотий ключик» с.м.т. Маньківка Черкаська область 

Білик Тетяна Анатоліївна, вихователь-методист, Заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Дніпряночка» с. Червона Слобода Червонослобідської 

сільської ради Черкаської області  

Бовкун Світлана Миколаївна, музичний керівник, Заклад 

дошкільної освіти №12 м. Умань, Черкаської область  

Василенко Юлія В’ячеславівна, вихователь, КЗ «ДНЗ ( ясла -садок) 

№ 155»  Криворізької міської ради Дніпропетровської області  

Вивірка Галина Богданівна, вихователь, ЗДО №175 

Войтків Наталія Іванівна, практичний психолог, дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №10 «Катруся», Івано-Франківськ, Івано-

Франківська область  

Ганзюк Валентина Володимирівна, вихователь, Уманський 

навчально-виховний комплекс №17 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Уманської міської ради Черкаської області  



Гапон Олександра Валеріївна, вихователь, Криворізький навчально-

виховний комплекс №58 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області  

Гришко Ольга Миколаївна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 172 «Кришталевий» Запорізької міської ради 

Запорізької області  

Гура Олена Олександрівни, вихователь, Комунальний заклад 

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 248 Харківської міської 

ради, м. Харків  

Гусарчук Людмила Миколаївна, директор, Дошкільний заклад 

загального розвитку «Капітошка» Гулівецької сільської ради Хмельницької 

області 

Доценко Олена Дмитрівна, вихователь, ДНЗ «Золотий ключик» 

Маньківської селищної ради Черкаської області  

Дощенко Інна Олександрівна, директор, Комунальний заклад 

дошкільної освіти №21 «Казка» (ясла-садок) Покровської міської ради 

Дніпропетровської області  

Дудка Валерій Васильович, вихователь, Вишневий дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Оржицький район, с. Вишневе, Полтавська 

область   

Дудко Катерина Олександрівна, вчитель-дефектолог, КЗ «ДНЗ № 31 

КТ» Криворізької міської ради Дніпропетровської області  

Дунаєнко Оксана Андріївна, вихователь, Запорізький навчально-

виховний комплекс №63 (дошкільний підрозділ) м. Запоріжжя  

Єремеєва Лариса Миколаївна, вихователь, Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Дніпряночка» с. Червона Слобода Червонослобідської сільської 

ради Черкаської області  

Клімова Ірина Леонідівна, музичний керівник, ЗДО № 6 «Сонечко» 

Гадяцький район, місто Гадяч, Полтавська область  

Книш Ксенія Анатоліївна, вихователь-методист, КЗ «Обухівський 

НВК №2» Дніпропетровська область   

Ковалок Валентина Іванівна, завідувач, Дошкільний навчальний 

заклад "Сонечко" села Боровичі Маневицького району Волинської області  

Коваль Оксана Іванівна, вихователь, Дошкільний навчальний 

заклад №10 «Катруся», м. Івано-Франківськ  

Ковальова Світлана Валентинівна, вихователь-методист, 

практичний психолог, Херсонський ЗДО № 22 комбінованого типу,  

м. Херсон  

Левенець Світлана Федорівна, завідувач, дошкільний навчальний 

заклад Вільхівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Вільхівської 

сільської ради Харківського району Харківської області  

Ліщук Антоніна Олексіївна, директор, заклад дошкільної освіти 

ясла-садок загального типу №13 «Колобок» відділу освіти Новокаховської 

міської ради  



Мартенюк Маріанна Миколаївна, завідувач, ЗДО «Універсул 

Прікіндеїлор» 

Мар'яніна Неля Олександрівна, директорка, Комунальний заклад 

дошкільної освіти «Золотий ключик», с.Тарасівка, Хмельницька область  

Мишевська Світлана Олексіївна, завідувач, Комунальний 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 «Маргаритка» 

Мірненко Тетяна Олександрівна, директор, дошкільний навчальний 

заклад № 173 м. Одеса  

Молчанова Інна Григорівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №15 «Теремок» 

Білоцерківської міської ради Київської області  

Мочанова Інна Григорівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад (яса-садок) комбінованого типу №15 «Теремок» 

Білоцерківської міської ради Київської області  

Назаренко Олена Володимирівна, директор, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 155 «Калинка» Запорізької міської ради 

Запорізької області  

Палій Ірина Григорівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №10  «Катруся» м. Івано-Франківськ  

Панасенко Алла Олександрівна, завідувач, Комунальний заклад 

«Червоненський дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) Берізка» 

загального розвитку Криворізької районної ради  Дніпропетровська область, 

Криворізький район, с. Червоне  

Полозова Світлана Юріївна, директор, Приватний дошкільний 

навчальний заклад «Піноккіо» 

Рибалка Олена Анатоліївна, завідувач, Софіївський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Берізка» Софіївської селищної ради 

Софіївського району Дніпропетровської області  

Рибалкіна Анна Петрівна, музичний керівник, Дошкільний 

навчальний заклад «Золотий ключик"» смт Маньківка  

Роззувайло Антоніна Юріївна, завідувач, дошкільний навчальний 

заклад № 19, м. Світловодськ  

Рябокляч Віта Петрівна, вихователь-методист, заклад дошкільної 

освіти,  «Калинка» м. Ржищів Київської області  

Свідра Лідія Денисівна, директор, Комунальний заклад 

"Бабчинецький заклад дошкільної освіти «Світанок» Бабчинецької сільської 

ради Чернівецького району Вінницької області  

Семенюк Алла Сергіївна, завідувач, дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) «Яблунька» с. Степанки Степанківської Сільської ради 

Черкаської області  

Синявська Наталія Григорівна, директор, заклад дошкільної освіти 

«Калинка» Ржищівської міської ради Київської області  



Срібняк Наталія Володимирівна, завідувач, музичний керівник, 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 88 

Харківської міської ради»  

Татанова Ірина Володимирівна, директор, ЗДО «Дитячий садок 

«Вишеньки» Генічеської районної ради, Херсонська область  

Темник Ірина Романівна, завідувач, КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 189» 

КМР, Дніпропетровська область  

Терехова Ольга Іванівна, вчитель-дефектолог, ДНЗ № 68,  

м. Миколаїв  

Тимченко Ірина Володимирівна, завідувач, Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Калинка» м. Суми, Сумська область  

Ткачук Світлана Ананіївна, завідувач, Новоград-Волинський ЗДО 

№5 «Віночок», Житомирська область  

Тракалюк Інна Вікторівна, вихователь, Ботіївський комунальний 

дошкільний навчальний заклад (ясла- сад) загального типу «Сонечко»  

Трохимець Юлія Миколаївна, директор, ЗДО «Золота Рибка» 

Фролова Юлія Вікторівна, директор, КЗ ЗДО №8 «Черемушки» 

Фурдецька Тетяна Василівна, завідувач, Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №4 «Снігуронька» Білоцерківської міської ради, Київська 

область  

Хобта Інна Леонідівна, вихователь-методист, Дошкільний 

навчальний заклад №13 «Ростика», м. Лозова  

Цісар Ірина Михайлівна, директор, Дошкільний заклад освіти 

Чабанець Тетяна Іванівна, директор, КЗДО «Миколаївський д/с №1 

«Сонечко», Миколаївська область  

Шевченко Людмила Олексіївна, директор, Куп’янський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) №1 комбінованого типу Куп’янської міської 

ради, Харківська область  

Шевчук Тетяна Петрівна, вихователь, Козятинський ЗВК «Школа-

гімназія-дитячий садок» 
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