
До відома учасників: 

 

16-17 жовтня 2009 року в Інституті 

розвитку дитини відбудеться ІІ щорічна 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасне дошкілля: 

реалії та перспективи». 

Заявки на участь приймаються до 

15 вересня 2009 року. 

 

В Інституті розвитку дитини 

видається науковий часопис «Вісник 

Інституту розвитку дитини» за 

напрямами: 

Філософія 

Педагогіка 

Психологія 

Журнал виходить кожні два місяці. 

 

Вимоги до статей на сайті  

Інституту www.ird.npu.edu.ua або за 

телефонами: 

8-044-463-92-10 

8-044-426-96-07 

 

Адреса Інституту розвитку дитини 

01114 м. Київ 

вул. Автозаводська, 47 

e-mail: child_institute@ukr.net 

visnuk_ird@ukr.net 

 

 

Міністерство освіти і науки 

України 

Національний педагогічний 

університет 

імені М.П. Драгоманова 

Інститут розвитку дитини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-методичний семінар 

"Інноваційні технології в 

дошкільній освіті України:  

мовленнєво-комунікативний 

розвиток дитини" 

 

 

 

 

 

 

15 травня 2009 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2009



 

Програма проведення 

науково-методичного семінару 

 Святошинської в м. Києві районної 

 державної  адміністрації; 

12. Троян Галина Василівна – начальник 

управління освіти і науки Подільської РДА  

м. Києва; 

13. Пархоменко Ірина Миколаївна – 

заступник начальника управління освіти 

Оболонської РДА м. Києва; 

14. Ландер Ольга Олексіївна – методист 

Оболонського районного відділу освіти; 

15. Гончаренко Алла Миколаївна – старший 

науковий співробітник лабораторії 

дошкільної освіти Інституту проблем 

виховання АПН України; 

16. Калмикова Лариса Олександрівна – 

к.п.н., професор Переяслав-Хмельницького 

педагогічного університету ім. Григорія 

Сковороди, завідувач лабораторії 

психолінгвістики; 

17. Вороніна Тетяна Василівна – головний 

редактор часопису "Дитячий садок"; 

18. Лисенко Надія Іванівна – головний 

редактор журналу "Вихователь-методист 

дошкільного закладу"; 

19. Рогоза Віктор Іванович – начальник 

Головного управління освіти м. Обухова; 

20. Толмачова Тетяна Миколаївна – 

заступник начальника управління освіти з 

питань дошкільної освіти Святошинської в 

м. Києві районної державної адміністрації; 

21. Пешко Світлана Михайлівна – заступник 

начальника управління освіти і науки 

Подільської РДА м. Києва; 

22. Шаповал Тетяна Анатоліївна – головний 

редактор газет "Психолог", "Соціальний 

педагог", "Дефектолог"; 

23. Завідувачі, методисти та вихователі ДНЗ 

м. Києва та Київської області. 

Час 

проведення 
Заходи 

Місце 

прове-

дення 

9:30-10:00 

реєстрація 

учасників 

семінару 

зимовий 

сад ІРД 

10:00-11:30 
пленарне 

засідання 

читаль-

ний зал 

ІРД 

11:30-12:00 брейк-кава 
зимовий 

сад ІРД 

12:00-12:30 

огляд 

виставки 

передового 

педагогічного 

досвіду ДНЗ 

м. Києва і 

Київської 

області та 

творчих 

доробків 

студентів ІРД 

ауд. 2-5 

12:30-14:00 

робота 

майстер-

класів 

ауд. 1-5, 

2-7 

14:00-15:00 
заключне 

засідання 

читаль-

ний зал 

ІРД 



 

 

До участі запрошені провідні науковці в 

галузі дошкільної освіти, представники МОН 

України, АПН, керівники обласного, міського, 

районних відділів освіти, завідувачі та 

методисти дошкільних закладів м. Києва та 

Київської області, представники фахових 

періодичних видань: 

 

 

1. Андрущенко Віктор Петрович – член-

кореспондент НАН України, академік АПН 

України, доктор філософських наук, 

професор, ректор НПУ імені 

М.П. Драгоманова; 

2. Волинка Григорій Іванович – доктор 

філософських наук, професор, проректор з 

наукової роботи НПУ імені 

М.П. Драгоманова; 

3. Вернидуб Роман Михайлович – кандидат 

фізико-математичних наук, професор, 

проректор з навчально-методичної роботи 

НПУ імені М.П. Драгоманова; 

4. Болюбаш Ярослав Якович – начальник 

департаменту вищої освіти МОН України; 

5. Левківський Казимир Михайлович – 

директор Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН України; 

6. Долинна Ольга Петрівна – завідувач 

сектору дошкільної освіти відділу науково-

методичного забезпечення дошкільної та 

корекційної освіти Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН України; 

7. Гриневич Лілія Михайлівна – начальник 

Головного управління освіти і науки 

м. Києва; 

8. Резенчук Наталія Володимирівна – 

заступник начальника управління 

дошкільної освіти і кадрового 

забезпечення, начальник відділу дошкільної 

освіти Головного управління освіти і науки 

м. Києва; 

9. Бутник Віктор Григорович – начальник 

Головного управління освіти і науки 

Київської обласної держаної адміністрації; 

10. Добровольська Оксана Михайлівна – 

начальник управління освіти і науки 

Оболонської РДА м. Києва; 

11. Терпиловська Галина Олексіївна – 

начальник управління освіти  

 

 

Майстер-класи 

 
№ Назва Керівники Місце 

прове- 

дення 

1. "Скринька 

майстра": 

художня 

праця як 

засіб 

розвитку 

мовлення 

дітей 

Голота Н.М. Ауд. 

2-7 

2.  "Вчимо 

англійську 

разом з 

мамою": 

опанування 

дітьми 

іноземною 

мовою у 

взаємодії з 

педагогами і 

батьками 

Машовець М.А. 

Мордоус І.О. 

Ауд. 

2-7 

3. "Калейдоскоп 

творчості": 

інтегрований 

підхід до 

навчання 

дітей 

іноземною 

мовою 

Половіна О.А. 

Мордоус І.О. 

Ауд. 

2-7 

4. "Подорож до 

казки": 

сучасні 

технології 

роботи з 

художніми 

творами для 

дітей 

Луценко І.О. 

Карнаухова А.В. 

Ауд. 

2-7 

 

Тривалість роботи майстер-класу до 20 

хвилин. 
 



Пленарне засідання 

 

 

Вітальне слово 

 

Андрущенко Віктор Петрович – 

член-кореспондент НАН України, 

академік АПН України, доктор 

філософських наук, професор, ректор 

НПУ імені М.П. Драгоманова; 

 

Загарницька Ірина Іванівна – 

директор Інституту розвитку дитини; 

 

Гриневич Лілія Михайлівна - 

начальник Головного управління освіти 

і науки м. Києва; 

 

Бутник Віктор Григорович – 

начальник Головного управління освіти 

і науки Київської обласної державної 

адміністрації; 

 

Добровольська Оксана Михайлівна – 

начальник управління освіти 

Оболонської РДА м. Києва; 

 

 Рогоза Віктор Іванович – начальник 

Головного управління освіти 

м. Обухова. 

 

 

Виступи 

 

Луценко Ірина Олексіївна – к.п.н., 

доцент кафедри дитячої творчості 

Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М.П. Драгоманова: 

"Особливості компетентнісного 

підходу до розвитку комунікативно-

мовленнєвої сфери дитини-

дошкільника"; 

 

Калмикова Лариса Олександрівна – 

к.п.н., професор кафедри дошкільної 

освіти Хмельницького педагогічного 

університету ім. Григорія Сковороди, 

старший науковий співробітник 

лабораторії дошкільної освіти Інституту 

проблем виховання АПН України: 

"Сучасні досягнення в галузі 

психолінгвістики та досвід 

міжнародної координації досліджень"; 

 

Гончаренко Алла Миколаївна – 

к.п.н., доцент, старший науковий 

співробітник лабораторії дошкільної 

освіти Інституту проблем виховання 

АПН України: "Розвиток мовленнєвої 

компетентності дитини дошкільного 

віку в контексті Базової програми 

розвитку дитини "Я у світі". 

 


