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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 
 

Попиченко Світлана 

Сергіївна 

 

– кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. декана 

факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Уманського державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини 

 

Кушнір  

Валентина  

Миколаївна 

– доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри дошкільної освіти Уманського 

державного педагогічного  університету 

імені Павла Тичини 

 

Іщенко  

Людмила  

Валентинівна 

– доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології та педагогіки розвитку 

дитини Уманського державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини 

 

Лемещук 

Марина 

Анатоліївна 

– кандидат педагогічних наук, доцент завідувач 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Мельникова Ольга 

Миколаївна 

 

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини 

Уманського державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини 

 

Слатвінська 

Анна  

Анатоліївна 

 

 

– заступник декана факультету дошкільної та 

спеціальної освіти з наукової роботи, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри спеціальної 

та інклюзивної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Журавко 

Тетяна 

Валеріївна 

  

викладач-стажист кафедри психології та 

педагогіки розвитку дитини Уманського 

державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Мельник 

Ірина 

Василівна 

–  

магістрантка, голова студентського наукового 

товариства факультету дошкільної та спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини 

 –  



 

Основні напрями роботи 

XVІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ У 

СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЛІ» 

 

 Психолого-педагогічний супровід формування особистості 

дитини дошкільного віку. 

 Проектування соціокультурного середовища ЗДО як фактор 

розвитку особистості дитини. 

 Організація педагогічної взаємодії ЗДО та сім’ї на засадах 

партнерства.  

 

Адреса проведення конференції: Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, ауд. № 413, вул. Садова, 28 (новий корпус), 

м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744)-3-45-33. 

 

 

Регламент роботи конференції: 

 
9

00
 – 10

00
 Реєстрація учасників конференції. 

10
00

– 12
00

 Урочисте відкриття конференції, пленарне засідання. 

12
00

 – 12
30

 Огляд лабораторій і кабінетів університету. 

12
30

 – 13
00

 Обідня перерва. 

13
00 

– 15
00

 Робота секцій. 

15
00 

– 17
00

 Екскурсія до дендропарку «Софіївка». 

17
00

 Від’їзд учасників конференції. 

 

 

 

 

 

 

Регламент 
Доповідь на пленарному засіданні –  до 10 хв. 

Повідомлення на секційному засіданні – до 7 хв. 

Відповіді на запитання, участь в обговоренні – до 5 хв. 
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СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЛІ» 
 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 

Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. 

декана факультету дошкільної та спеціальної освіти, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

ДОПОВІДІ 

 

Народні казки як засіб морального виховання дошкільників  

Криворот Ольга Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент А. М. Залізняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Розумове виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами 

дидактичної гри  

Кузьменко Дарія Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Організація та керівництво грою дітей групах раннього віку 

Клівцова Валентина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Профілактика негативних психоемоційних станів у дошкільників 

Шорбан Світлана Миколаївна  
Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 



 

Секція № 1 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Модератори: 
Галушко Роксолана Ігорівна – студентка 602 групи факультету 

дошкільної та спеціальної освіти Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

 

ДОПОВІДІ: 

 

Особливості розвитку пізнавальної активності старших дошкільників  

Кочмарук Діана Анатоліївна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 
 

Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання 

в школі 

Воспаненко Наталія Миколаївна 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і 

першокласників 

Галушко Роксолана Ігорівна 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування елементарної математичної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку  
Гандзій Тетяна Василівна 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах ЗДО та сім’ї 

Драчевська Дар’я Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент С. С. Попиченко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу  

Паршак Дар’я Миколаївна 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 



 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування елементарної математичної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку  
Журавель Наталія Сергіївна 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор В. М. Кушнір 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичині 

 

Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання 

Фабрічнова Єкатерина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування естетичного ставлення до природи у старших дошкільників в 

умовах закладу дошкільної освіти  

Лукава Наталія Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

До проблеми корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають важкі 

порушення мовлення  

Драгунова Наталія Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент В. А. Білан 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Адаптація дітей раннього віку при вступі у заклад дошкільної освіти 

Пилипчак Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку засобами 

мультфільмів  

Гарбар Світлана Володимирівна 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Гра як умова розвитку дітей дошкільного віку 

Гура Єлизавета Владленівна 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, ст. викладач Н. А. Дудник 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування самоповаги у дітей дошкільного віку в умовах взаємодії закладу 

дошкільної освіти і сім’ї  

Рибаконь Олександра Андріївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 



 

 

Педагогічні умови виховання культури здоров’я дітей старшого 

дошкільного віку в різновікових групах 

Качан Тетяна Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Теорія і практика математичного розвитку дітей 3-6 років у системі 

дошкільної освіти 

Марценюк Світлана Анатоліївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування у старших дошкільників креативності у центрах розвитку 

дитини 

Горбенко Ольга Павлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Гра як засіб формування усвідомленого ставлення старших дошкільників до 

природи 

Олійник Людмила Михайлівна 

Науковий керівник – викладач Т. В. Журавко, науковий консультант – 

доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у моральному 

вихованні дітей дошкільного віку  

Матвєєва Марія Андріївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент А. М. Залізняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Розвиток пізнавальної активності як засіб навчання дітей елементів 

математики 

Олійник Тетяна Анатоліївна 
Науковий керівник – викладач Т. В. Журавко, науковий консультант – 

доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного 

віку 

Ковіня Аліна Валеріївна 



 

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Попиченко С. С. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Естетико-виховні можливості українських народних паремій  

Шармай Марина Вадимівна 

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Залізняк А. М. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Сутність поняття креативність  

Стасюк Юлія Володимирівна 
науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Залізняк А. М. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Актуалізація творчості дітей дошкільного віку 

Ковальчук Тетяна Миколаївна 

науковий керівник – д. пед. наук, професор Гаврилюк С. М. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Педагогічні умови успішної підготовки дитини старшого дошкільного віку 

до пізнавальної діяльності  

Рибалка Софія Володимирівна 

науковий керівник – к. пед. наук, доцент Скрипник Н І. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Психолого-педагогічні умови використання казки в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти  
Берегова Юлія Юріївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Особливості впливу пізнавальних завдань з природи на активізацію 

розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку  
Горобець Марина Валентинівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Психолого-педагогічний супровід формування у дошкільників естетичних 

сприймань у процесі ознайомлення їх із творами мистецтва  
Гетьман Інна Іванівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Гармонійне виховання дітей 4-6 років у культурно-освітньому просторі 

сучасного закладу дошкільної освіти  
Степанишена Анна Віталіївна 



 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Дука 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів 

Танасова Анастасія Іванівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Дука 
 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Розвиток мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів засобами 

творчих вправ  
Шапошнікова Ірина Миколаївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Дука 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Сучасні конструктивні ігри як засіб всебічного розвитку дітей в закладі 

дошкільної освіти 

Долгерт Елла Василівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Організація та керівництво грою дітей групах раннього віку 

Клівцова Валентина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Інформаційно-комунікаційні технології в роботі з дошкільниками, які 

мають затримку психічного розвитку 

Кулакевич Вікторія Вікторівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Народне дитинознавство та умови його використання у вихованні дітей 

третього року життя 

Лєвой Лілія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування позитивного ставлення у дітей четвертого року життя до 

закладу дошкільної освіти 

Мельник Вікторія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури 

використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти 



 

Мерунко Анастасія Миколаївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Педагогічні умови логіко-математичного розвитку дітей старшого 

дошкільного віку 

Піскорська Софія Олегівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Вплив мас-медіа на гендерну соціалізацію дітей дошкільного віку 

Величко Владислава Сергіївна  

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. Г. Бутенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Використання сучасних ігрових технологій у гендерному вихованні старших 

дошкільників  

Зозуля Катерина Володимирівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. Г. Бутенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Психолого-педагогічний супровід корекції відхилень у статево-рольовій 

поведінці старших дошкільників  

Мруг Вікторія Олегівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. Г. Бутенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Особливості виховання у дітей «групи ризику» поважного ставлення до 

старості та людей похилого віку 

Трояновська Марина Вікторівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. Г. Бутенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Організація самостійної діяльності дітей третього року життя  

Федчик Юлія Володимирівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Дидактичні умови гендерного виховання молодших школярів в умовах Нової 

української школи 

Бондар Яна Володимирівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. Г. Бутенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування у старших дошкільників уявлень про гендерний розподіл ролей  
Олійник Галина Олексіївна 



 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. Г. Бутенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Вплив ритмічної гімнастики на формування координації рухів та навичок 

м’язової релаксації дітей дошкільного  

Швець Ганна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Використання оздоровчих видів гімнастики у роботі з дошкільниками  

Юраш Юлія Володимирівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Використання коригуючих вправ для формування правильної постави і 

профілактики плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку 

Юрчишена Ольга Олександрівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Застосування гімнастичних вправ на заняттях фізичної культури в закладі 

дошкільної освіти 

Яблонська Тетяна Володимирівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Емоційний інтелект у контексті розвитку дошкільників  

Чубій Наталія Юліївна 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Профілактика негативних психоемоційних станів у дошкільників 

Шорбан Світлана Миколаївна  

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Дослідницька діяльність як умова розвитку основ пізнавальної активності 

дітей дошкільного віку  

Бурковська Ірина Вікторівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач Н. А. Дудник 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Сенсорна інтеграція як чинник інноваційної діяльності в закладі дошкільної 

освіти 

Мазур Олена Сергіївна 



 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач Н. А. Дудник 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Конструктивні ігри як засіб логіко-математичного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку 

Нестерова Катерина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач Н. А. Дудник 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Мовлення як умова розвитку дітей дошкільного віку 

Пархетa Ольга Василівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач Н. А. Дудник 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Виховання поваги до дорослих у дітей старшого дошкільного віку 

Пилипенко Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Реалізація національно-патріотичного виховання старших дошкільників у 

логопедичній роботі ЗДО  

Слободяник Юлія Василівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування патріотичної свідомості дітей старшого дошкільного віку 

засобами художнього слова 

Стадник Тетяна Юріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 

років 

Ачкевич Надія Анатоліївна 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Розвиток творчої активності дошкільників в умовах святково-ігрового 

дозвілля 

Баланчук Світлана Вікторівна 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 



 

Мовленнєвотворча діяльність дітей дошкільного віку  

Вихристюк Марія Валентинівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій 

діяльності 

Копистира Марина Сергіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Дослідження особливостей впливу дитячої субкультури на рівень гендерної 

соціалізованості старших дошкільників 

Гончарук Марина Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Сучасні підходи до виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у 

дітей старшого дошкільного віку 

Андрущук Тетяна Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Педагогічні умови формування у молодших дошкільників позитивного 

ставлення до закладу дошкільної освіти 

Єфремова Оксана Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування гуманістичної спрямованості спілкування старших 

дошкільників  

Соколова Альона Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Дука 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Педагогічні умови формування соціального досвіду у старших дошкільників 

Данилюк Людмила Іванівна 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Педагогічний супровід адаптації новоприбулих дітей раннього віку в закладі 

дошкільної освіти 

Кандиба Діана Володимирівна 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 



 

Навчання дітей старшого дошкільного віку рахунку з використанням 

комп’ютера 

Кудлай Аліна Володимирівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників 

Лозінська Ольга Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Самоствердження як психологічний чинник особистісного розвитку 

дитини дошкільного віку 

Височин Алла Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Вплив індивідуальних особливостей на розвиток пізнавальної активності 

старших дошкільників 

Бровченко Анна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Розвиток моральних форм поведінки у навчально-ігровій діяльності 

дошкільників 

Вітюк Юлія Володимирівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Особливості розвитку творчої уяви обдарованих дітей старшого 

дошкільного віку 

Железняк Олена Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Психологічні особливості цілеспрямованого коригування та розвитку 

емоційної сфери дошкільників 

Мельник Альона Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних 

умовах виховання 

Казнадій Людмила Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 



 

Особливості формування емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку 

Ніраз Ніна Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Педагогічні умови емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку 

Нарійчук Микола Деонисович 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

  



 

Секція № 2 

 
ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗДО ЯК ФАКТОР 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

 

Модератори: 
Попук Світлана Валентинівна – студентка 602 групи факультету 

дошкільної та спеціальної освіти Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Бутенко О. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та 

педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

 

ДОПОВІДІ: 
Формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами 

казки в закладах дошкільної освіти 

Мазур Людмила Олегівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру в 

освітньому процесі дітей 6-річного віку  
Чебан Маргарита Анатоліївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Дука 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Впровадження інноваційної діяльності в роботу ЗДО  

Зайнуліна Ольга Олександрівна 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор В. М. Кушнір 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичині 

 

Покоління Z у світлі теорії поколінь: проблеми та переваги 

Попук Світлана Валентинівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. Г. Бутенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Становлення гендерної освіти і виховання в умовах радянської школи 

Тилілюк Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. Г. Бутенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування почуття доброти у дітей старшого дошкільного віку в умовах 

сьогодення 

Ганзюк Оксана Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 



 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі 

навчання 

Пескова Світлана Василівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Дука 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Розвиток емоційної сфери дошкільників  

Шутяк Вікторія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Дука 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Психолого-педагогічна підтримка розвитку обдарованих дітей 

Жданюк Марія Миколаївна 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Формування математичної компетенції дошкільників в умовах різновікової 

групи закладів дошкільної освіти 

Козаченко Світлана Олегівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Ю. Підлипняк 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Особливості сенсорного розвитку дитини дошкільного віку  

Птиця Ганна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку 

емоційної сфери дітей  

Сажієнко Ірина Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Використання інноваційних технологій в системі роботи з дошкільниками 

Орлова Наталія Олексіївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач Н. А. Дудник 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

LEGO-технологія  як засіб організація діяльності дітей в закладі 

дошкільної освіти 

Салієнко Наталія Олександрівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач Н. А. Дудник 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 



 

Організація розвивального предметно-ігрового середовища в закладі 

дошкільної освіти  

Крутофал Ірина Андріївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач Н. А. Дудник 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Психолого-педагогічний супровід формування об’єктивної самооцінки у 

дітей старшого дошкільного віку  

Масло Альона Вікторівна 

науковий керівник – к. пед. наук, доц. Попиченко С. С. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

  



 

Секція № 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗДО ТА СІМ’Ї НА ЗАСАДАХ 

ПАРТНЕРСТВА 

Модератори: 
Долінська Тетяна Сергіївна – студентка 603 групи факультету 

дошкільної та спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Мельникова О. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

 

ДОПОВІДІ: 
Виховання культури взаємин батьків і дітей старшого дошкільного віку 

Кулик Наталка Анатоліївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Вплив сиблінгової взаємодії в сім’ї на становлення у дітей дошкільного віку 

уявлень про себе 

Чумак Наталія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Зміст і основні напрями формування культури взаємин у педагогів з 

батьками дітей дошкільного віку 

Гулєй Світлана Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Соціальне середовище як чинник соціалізації дітей дошкільного віку 

Кирпа Вікторія Дмитрівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент С. С. Попиченко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Соціально-педагогічні особливості сучасного сімейного виховання 

Федорук Сніжана Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Особливості пізнання світу природи дітьми дошкільного віку в умовах 

співпраці закладу дошкільної освіти і сім’ї 

Хаткова Олена Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 



 

 

Виховання шанобливого ставлення до батьків у дітей дошкільного віку 

різної статі 

Гладишенко Ольга Вадимівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Дука 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування екологічної компетентності дітей старшого дошкільного віку 

у взаємодії з сім’єю 

Мінюкова Аліна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. О. Авраменко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Наступність у соціально-емоційному розвитку дітей 5-6 років життя 

Яринчина Інна Василівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. Д. Трофаїла 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Дидактичні умови розвитку допитливості у дітей 6-річного віку 

Пахольчак Інна Леонідівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Проблема виховання у зростаючого покоління ціннісного ставлення до 

людини в умовах сьогодення 

Рахімова Вероніка Олексіївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного 

віку 

Шепель Юлія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н. П. Кравчук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Виховання шанобливого ставлення до членів сім’ї у старших дошкільників  
Гончар Вікторія Юріївна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Психолого-педагогічні засади корекції порушень батьківсько-дитячих 

взаємин в умовах взаємодії закладів дошкільної освіти і  родини  
Гроапа Катерина Олександрівна 



 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Рухова активність в системі психічного благополуччя дітей дошкільного 

віку  
Долінська Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Психолого-педагогічний супровід формування гуманних міжособистісних 

взаємин у сім’ї  
Юраш Ірина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Мельникова 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Особливості гендерного виховання дітей  дошкільного віку у неповній сім’ї  
Голованюк Катерина Олександрівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Підготовка майбутніх вихователів до виховання у старишх дошкільників 

поважного ставлення до старших  

Ходирєва Марина Василівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

О. В. Рябошапка 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання 

в школі 

Сагайдак Наталя Петрівна 
Науковий керівник – викладач Т. В. Журавко, науковий консультант – 

доктор педагогічних наук, професор Л. В. Іщенко  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Педагогічний супровід дітей в процесі адаптації до школи  

Олексик Вікторія Василівна 
науковий керівник – викладач Гарбар С. В. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Виховання ціннісних орієнтирів у дітей дошкільного віку в умовах взаємодії 

закладу дошкільної освіти і сім’ї  

Сарова Катерина 
науковий керівник – викладач Гарбар С. В. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 



 

Для нотаток! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


