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Шановні колеги! 

 

Відповідно до Плану МОНмолодьспорту України щодо проведення 

міжнародних, всеукраїнських науково-методичних конференцій та семінарів з 

проблем вищої освіти і науки у 2012 році на базі Інституту розвитку дитини 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 19 квітня 2012 

року відбудеться Всеукраїнський науково-методичний семінар "Інноваційні 

технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та 

креативності".  

Семінар проводиться спільно з Українським державним центром позашкільної 

освіти, Сектором науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти ІІТЗО 

МОНмолодьспорту України, Лабораторією психології дошкільника Інституту 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Лабораторією дошкільного виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України, Інститутом психології імені 

Л.С.Виготського Російського державного гуманітарного університету, Навчально-

дослідницьким центром розвитку дитини НДІСО Московського міського 

педагогічного інституту, Інститутом екології економіки і права, Всеукраїнською 

молодіжною громадською організацією «Союз обдарованої молоді». 

Основною метою семінару є обговорення та визначення сутності феномену 

обдарованості, способів раннього виявлення обдарованості та стратегій психолого-

педагогічної й соціальної підтримки обдарованих дітей і молоді. 

Тематичними напрямами роботи семінару є: 

 філософія обдарованості; 

 психологічні концепції розвитку дитячої індивідуальності та обдарованості; 

 виявлення дитячої обдарованості та креативності;  

 методики стимулювання дитячої творчості;  

 психолого-педагогічна та соціальна підтримка обдарованих дітей та молоді;  

 діяльність позашкільних освітніх закладів як центрів розвитку дитячої 

обдарованості. 

 

До участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі "Інноваційні 

технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та 

креативності" запрошуються представники наукових установ, навчальних закладів, 

органів управлінь, громадськості. 

Робочі мови семінару: українська, російська. 

 



Програма роботи семінару 

 

9.00-10.00 – реєстрація учасників семінару; 

10.00-11.30 - пленарне засідання; 

12.00-14.00 - майстер-класи; 

14.00-15.00 - круглі столи; 

15.00 – 15.30 - підведення підсумків. 

 

Умови участі у семінарі 

Для участі у зазначеному заході необхідно до 28 березня 2012 р. надіслати на 

адресу оргкомітету (child_institute@ukr.net) заявку і тези власного виступу, оформлені 

відповідно до вимог (додаток 1,2). Вартість публікації – 15 грн. сторінка. Відібрані 

оргкомітетом тези виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів семінару. 

 

 Організаційних внесок – 30 грн. 

 

Витрати на проїзд, проживання, харчування за рахунок сторони, що відряджає 

учасника семінару. Квитки на зворотній шлях просимо придбати заздалегідь.  

 

    Сподіваємось на вашу участь у семінарі 

 

З повагою, оргкомітет 

 

Адреса оргкомітету: 03186, Київ, вул. Автозаводська, 47, Інститут розвитку 

дитини НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Проїзд від метро «Святошино» маршрутним таксі №31 до зупинки 

«Дубровицька»,  від метро ст. «Нивки» маршрутним таксі №32 до зупинки 

«Полупанова».  

 

Web: http://www.ird.npu.edu.ua/ 

Контактні телефони 

(044) 463-92-10 – деканат Інституту розвитку дитини 

(044) 426-96-07 – кафедра дитячої творчості 

(067) 505-27-24 – заступник директора Інституту з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Луценко Ірина Олексіївна 

mailto:child_institute@ukr.net

