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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 

 Андрущенко Віктор Петрович 
ректор НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
академік АПН України, доктор філософських наук, 
голова оргкомітету конференції; 

 
 Волинка Григорій Іванович 

проректор з наукової роботи 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
доктор філософських наук, професор;  

 
 Лавриненко Володимир Григорович 

проректор з міжнародних зв’язків 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
кандидат історичних наук, професор; 

 
 Загарницька Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент, 
заступник голови оргкомітету конференції; 

 
 Бєлєнька Ганна Володимирівна 

заступник директора з наукової роботи 
та міжнародних зв’язків Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, професор, 
відповідальний секретар; 

 
 Машовець Марина Анатоліївна 

заступник директора з навчально-виховної роботи Інституту розвитку 
дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент; 

 
 Сухорукова Галина Вікторівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дитячої творчості Інституту 
розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова; 

 
 Половіна Олена Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки 
Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова; 

 
 Левінець Наталія Валентинівна 

кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри менеджменту та інноваційних технологій 
дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова; 

 
 Карнаухова Антоніна Валеріївна 

асистент кафедри дитячої творчості 
Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
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ПЛАН РОБОТИ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

“Сучасне дошкілля: реалії та перспективи” 

16 жовтня 2008 р. 

9.00 – 10.00  – реєстрація учасників конференції. 

10.00 – 11.30 – пленарне засідання. 

11.30 – 12.00 – кава-брейк (зимовий сад) 

перегляд експозицій, виставок (2-7): 

 Центру забезпечення дошкільних закладів. 

 Видавничого дому “Слово”. 

 Виробників одягу для дітей дошкільного віку та 

вихователів (ПП “Любава”, ЗАТ трикотажна фабрика “Роза”). 

12.00 – 12.30 – виступ дитячого театру-студії “Калинонька” 

(вихованці ДНЗ № 598) та студентського театру 

педагогічної моди “Посмішка”. 

12.30 – 14.00 – робота секцій:  

1. Методологічні засади дошкільної освіти (ауд. 1-1); 

2. Дитина і суспільство: філософія взаємовпливу (чит.зал); 

3. Модернізація та інновації в дошкільній освіті в умовах соціокультурного 

розвитку суспільства (ауд. 1-4); 

4. Сучасні технології підготовки майбутніх педагогів для системи 

дошкільної освіти (ауд. 1-3). 

14.00 – 15.00 – робота майстер-класів: 

Майстер-класи: “Мистецтво театру як засіб розвитку дитини” (ауд. 2-7); 

“Сучасні технології фізичного розвитку дітей” (ауд. 1-5); 

“Екологічне виховання дітей” (літній майд. 1);  

“Розвиток творчості дітей у художній праці: 

осінні композиції” (літній майд. 2). 

15.00 – 15.10 – кава-брейк (зимовий сад). 

15.10 – 15.40 – презентація та захист студентських проектів: 

“Дитячий садок ХХІ століття” (ауд. 2-7). 

15.40 – 16.40 – заключне засідання, прийняття резолюції конференції. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Відкриття конференції 
 

Вітальне слово ректора АНДРУЩЕНКА Віктора Петровича, 
академіка АПН України, доктора філософських наук, професора, голови 
оргкомітету конференції. 

В И С Т У П И :  

ЗАГАРНИЦЬКА 
Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини, кандидат 
філософських наук, доцент, заступник голови 
оргкомітету конференції. 

БОЛЮБАШ 
Ярослав Якович 

директор Департаменту вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України. 

КОНОНКО 
Олена Леонтіївна 

доктор психологічних наук, заступник директора 
Інституту проблем виховання Міністерства освіти і 
науки України. 

ВОРОНЕЦКАЯ 
Людмила Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент, декан 
факультета дошкольного образования Белорусского 
государственного педагогического университета им. 
Максима Танка. 

ГРИНЕВИЧ 
Лілія Михайлівна  

начальник Головного управління 
освіти і науки м. Києва. 

БУТНИК 
Віктор Григорович 

начальник Головного управління освіти і науки 
Київської обласної держадміністрації. 

ДУДІНА 

Олена Олександрівна 

начальник відділу охорони здоров’я матері і дитини 

Інституту стратегічних досліджень Міністерства 

охорони здоров’я України. 

ДОБРОВОЛЬСЬКА 
Оксана Миколаївна 

начальник управління освіти в Оболонській 
райдержадміністрації м. Києва. 

МІШИН 
Андрій Олександрович 

директор Інституту розвитку сім’ї та молоді 
Міністерства сім’ї, молоді та спорту. 

ГРИЦЕНКО 
Зинаида Александровна 

кандидат филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой эстетического развития 
дошкольников Московского городского 
педагогического университета. 

КОВІНЬКО 
Леонід Віталійович 

начальник управління лікувально-профілактичної 
допомоги матерям і дітям Інституту стратегічних 
досліджень Міністерство охорони здоров’я України. 

СТАНКЯВИЧЕНЕ 
Кристина 

доктор, доцент кафедры Студий Детства Вильнюсского 
педагогического университета. 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Доповідь на пленарному засіданні до – до15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 

Повідомлення на секційному засіданні – до 5 хв. 

Привітання і виступи в дискусіях – до 5 хв. 
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С Е К Ц І Й Н І  З А С І Д А Н Н Я  

Секція 1  Методичні засади  

дошкільної освіти  

 
Голови секції: Кононко О. Л. – доктор психологічних наук, професор, 

заступник директора Інституту проблем виховання АПН 

України; 

 Богініч О. Л. – кандидат педагогічних наук, доцент, 

головний спеціаліст Департаменту вищої освіти МОН 

України.  

Секретар: Половіна О. А. – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки 

Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

ДД ОО ПП ОО ВВ ІІ ДД ІІ ::  

«Виховуємо здорову особистість» 

Кононко О. Л. – доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора Інституту проблем виховання АПН України. 

«Методологические основы организации дошкольного образования: проблемы и 

перспективы» 

Шаграева О. А. – кандидат психологических наук, профессор, 

заместитель директора Института педагогики и психологии образования 

по учебной работе Московского городского педагогического 

университета. 

«Психологія дитини: проблема вивчення та врахування в педагогічному 

процесі» 

Андрущенко Т. В. – кандидат політичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту вищої освіти АПН України. 

«Гуманістична парадигма виховання у підготовці фахівців з дошкільної освіти» 

Поніманська Т. І. – кандидат педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) 

Рівненського державного гуманітарного університету. 
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«Основні підходи до визначення принципів навчання мови в українській 

дошкільній лінгводидактиці» 

Котик Т. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника. 

«Феномен дошкільного дитинства у педагогічному вимірі сучасності» 

Бєлєнька Г. В. – кандидат педагогічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри 

теорії та історії дошкільної педагогіки НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Основні завдання розвитку дошкільної освіти на сучасному етапі: аналіз 

нормативної бази» 

Лохвицька Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. 

Г. Сковороди”. 

«Дошкільна галузь української педагогічної науки наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ століття» 

Косенко Ю. М. – кандидат педагогічних наук, професор, докторант 

Інституту вищої освіти АПН України. 

«Проблема ознайомлення з природою та екологічного виховання дошкільників: 

історико-педагогічний аспект» 

Кот Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії 

дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Гра – проект розвитку особистості» 

Іванюк Г. І. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання 

Інституту дошкільної, початкової та мистецької освіти КМПУ ім. 

Б. Д. Грінченка. 

«Формування естетичних почуттів дошкільників як основи гармонійного 

світосприйняття» 

Половіна О. А. – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку 

дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Розвиток ідей видатних педагогів минулого в системі сучасної суспільної 

дошкільної освіти» 

Коваленко О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик 

і технологій дошкільної освіти Інституту дошкільної, початкової і 

мистецької освіти КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. 
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«Філософські світоглядні парадигми як методологічна основа виховання 

естетичного ставлення до природи у дітей дошкільного віку» 

Андреєва Т. Т. – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

дошкільної педагогіки та методики навчання ДВНЗ “Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди”. 

«Перспективы развития педагогики детства в образовательном пространстве 

республики Беларусь» 

Дубинина Д. Н. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой методик дошкольного образования факультета дошкольного 

образования Белорусского государственного педагогического 

университета им. Максима Танка. 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольном учреждении на 

диагностической основе» 

Житко И. В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик 

дошкольного образования факультета дошкольного образования 

Белорусского государственного педагогического университета им. 

Максима Танка. 

«Відповідальність вчителя за формування свідомості і поведінки молоді: 

співвідношення свободи і виховання» 

Кравченко А. А. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та 

філософії історії Інституту філософської освіти та науки. 

«Принципи системного управління в дошкільному вихованні» 

Крохмаль Н. В. – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

управління та євроінтеграції НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Пізнавальна діяльність як шлях реалізації діяльнісного підходу в процесі 

опанування дошкільниками іноземною мовою». 

Мордоус І. О. – старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної 

педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Дидактичні умови використання матеріалізованих засобів наочності у 

навчанні елементам математики старших дошкільників» 

Білоусько Л. В. – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки та 

методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Г. Сковороди”. 

«Компоненти моральної готовності дитини старшого віку до школи» 

Любарська І. П. – викладач дошкільної педагогіки Барського 

гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського. 
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«Сутнісно-змістовні та формально-функціональні характеристики ігрової 

діяльності: теоретико-методологічний аспект» 

Рябошлик С. І. – викладач Запорізького національного університету. 

«Особливості здійснення музичного розвитку дітей раннього віку» 

Інспекторова Т. С. – викладач кафедри теорії і методик дошкільної 

освіти Уманського державного педагогічного університету ім. 

П. Тичини. 

«Особливості організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку у 

сім’ї» 

Нападій Н. В. – викладач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку 

дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Педагогічні цінності у структурі аксіології» 

Падалка О. І. – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

«Гуманістична спрямованість дошкільного виховання» 

Лещенко Н. А. – аспірант кафедри теорії та історії педагогіки НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Сутність проблеми наступності в організації навчального процесу в ДНЗ і 

початковій школі» 

Малетич О. В. – аспірант кафедри дитячої творчості Інституту розвитку 

дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Витоки освіти в дитинстві» 

Костюков С. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Українські вчені та педагоги вдома і за кордоном» 

Гомерська І. І. – здобувач Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Екологічне виховання дитини: витоки, принципи, методи» 

Семенюк Н. В. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«М. Драгоманов про дитинство як складову ланку в системі виховання» 

Ушій С. – аспірант НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Молодіжна політика України у дискурсі формування особистості: досвід 

МДЦ «Артек»» 

Новожилов Б. Є. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ 

ім. М. П. Драгоманова. 
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Секція 2 Дитина і  суспільство:  

філософія взаємовпливу  

 
Голови секції: Мішин А. О. – директор Інституту розвитку сім’ї та 

молоді Міністерства сім’ї, молоді та спорту; 

 Загарницька І. І. – кандидат філософських наук, доцент, 

директор, завідувач кафедри менеджменту та 

інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 

розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Секретар: Левінець Н. В. – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти Інституту розвитку 

дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

ДД ОО ПП ОО ВВ ІІ ДД ІІ ::  

«Якість дитинства: українські реалії» 

Загарницька І. І. – кандидат філософських наук, доцент, директор, 

завідувач кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної 

освіти Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Динаміка суспільних процесів та специфіка їх віддзеркалення у свідомості 

особистості» 

Бех В. П. –доктор філософських наук, професор, перший проректор, 

завідувач кафедри управління та євроінтеграції НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Вплив батька на формування дитини як суспільної особистості» 

Марченко О. С. – президент Міжнародної громадської організації 

«Міжнародний центр батьківства». 

«Реалізація концепції дошкільного виховання Ф. Фребеля в Україні початку 

ХХ ст.: ретродосвід для сьогодення» 

Дем’яненко Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора Інституту вищої освіти АПН України. 



 10 

«Дошкільництво як важлива складова освіти впродовж життя» 

Кушерець В. І. – доктор філософських наук, професор, Голова правління 

Всеукраїнського товариства “Знання” України. 

«Математична складова у формуванні особистості дитини» 

Лосєва Н. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри вищої 

математики і методики викладання математики Донецького 

національного університету 

«Взгляд ребенка на взрослого в информационном обществе» 

Монтвилайте С. – доктор, доцент кафедры Студий Детства 

Вильнюсского педагогического университета. 

«Дитина і комп’ютер: ризики і перспективи» 

Левшин М. М. – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу педагогіки і психології вищої освіти 

Інституту вищої освіти АПН України. 

«До проблеми формування соціокультурного досвіду дитини дошкільного віку» 

Курінна С. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

дошкільної освіти та соціальної педагогіки Слов’янського державного 

педагогічного університету 

«Освітня політика у галузі дошкільного виховання» 

Гальперина В. О. – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

соціальної філософії та філософської освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Ціннісні орієнтації сучасного виховання» 

Панченко Л. М. – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

соціальної філософії та філософської освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Філософські засади комунікативної компетенції майбутніх педагогів» 

Уваркіна О. В. – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

соціальної філософії та філософської освіти, Вчений секретар НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Формування моральної спрямованості поведінки дошкільників в умовах 

сучасного суспільства» 

Фасолько Т. С. – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії 

та методики дошкільної освіти Кременецького обласного гуманітарно-

педагогічного інституту ім. Т. Шевченка:  
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«Формування у дітей дошкільного віку художньої картини світу» 

Дронова О. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти та соціальної педагогіки Слов’янського державного 

педагогічного університету. 

«Формирование социальной компетентности детей дошкольного возраста на 

основе социального опыта» 

Воронецкая Л. Н. – кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета дошкольного образования Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка. 

«Детская субкультура как способ творческого освоения мира ребенком» 

Старжинская Н. С. – доктор педагогических наук кафедры методик 

дошкольного образования факультета дошкольного образования 

Белорусского государственного педагогического университета им. 

Максима Танка. 

«Мрія як перша сходинка до ділового успіху особистості» 

Жижко Т. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління 

та євроінтеграції НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Стрижень характеру людини: порівняльний аналіз молоді і людей похилого 

віку» 

Тополь О. В. – доцент, докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук. 

«Демократичні принципи – дітям» 

Гриневич Л. М. – начальник Головного управління освіти і науки 

м. Києва. 

«Медичні аспекти формування гармонійного розвитку дитини» 

Дудіна О. О. – начальник відділу охорони здоров’я матері і дитини 

Інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я 

України. 

«Взаємодія сім’ї та дошкільного закладу у вихованні дітей дошкільного віку» 

Семенова Н. І. – старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти педагогічного інституту Волинського національного 

університету ім. Л. Українки. 

«Гендерний підхід у сімейному вихованні дітей дошкільного віку» 

Савченко Ю. Ю. – старший викладач кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти та родинного виховання Інституту дошкільної, 

початкової і мистецької освіти КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. 
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«Естетичне ставлення особистості через гуманістичне виховання 

дошкільників» 

Зичков А. К. – старший викладач кафедри теорії і практики дошкільного 

виховання та початкового навчання Криворізького державного 

педагогічного університету. 

«Особливості впливу «Я-концепції» педагога на формування ставлення до себе 

дітей дошкільного віку» 

Міхєєва О. І. – старший викладач кафедри дошкільної освіти та 

соціальної педагогіки Слов’янського державного педагогічного 

університету. 

«Проблеми виховання базових моральних цінностей у дошкільників» 

Терещенко О. П. – молодший науковий співробітник Інституту проблем 

виховання АПН України. 

«Соціальна адаптація та реабілітація заїкуватих дітей» 

Бегас Л. Д. – викладач кафедри корекційної педагогіки та психології 

Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. 

«Мінливість як риса свідомості дитини» 

Авєріна О. І. – викладач кафедри управління та євроінтеграції НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«До проблеми педагогічного просвітництва родини у дошкільному навчальному 

закладі» 

Кахіані Ю. В. – асистент кафедри дошкільної освіти та соціальної 

педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету. 

«Батьківська відповідальність як чинник психологічного зростання дитини 

дошкільного віку» 

Хартман О. Ю. – асистент кафедри практичної психології 

Слов’янського державного педагогічного університету. 

«Особливості впливу друкованих засобів масової інформації на соціалізацію 

дітей дошкільного віку» 

Семчук С. І. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки та психології 

Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. 

«Ставлення дітей дошкільного віку до трудової діяльності як відображення 

впливу соціуму» 

Пісоцька Л. М. – аспірант кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету ім. М. Гоголя. 
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«Проблема поняття «ціннісне ставлення» у науковій літературі» 

Тукач І. І. – аспірант кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету ім. М. Гоголя. 

«Вплив комп’ютерних технологій на формування світогляду дитини 

дошкільного віку» 

Поліщук К. М. – аспірант кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Самосвідомість та її розвиток у дітей дошкільного віку» 

Токар М. А. – аспірант кафедри психології та педагогіки Інституту 

педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Виховання дітей як засіб гармонізації суспільних взаємин в Україні» 

Амет-Уста З. Р. – аспірант кафедри теорії та історії дошкільної 

педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Особливості виховання безпечної поведінки дітей в соціальному середовищі на 

різних етапах дошкільного дитинства» 

Карнаух Л. П. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки та психології 

Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. 

«Здоров’я як цінність в очах сучасної молоді» 

Заблоцька К. В. – докторант Інституту вищої освіти АПН України. 

«Молодь як об’єкт організаційно-пропадандистської діяльності сучасних ЗМІ» 

Калініченко Б. М. – аспірант Інституту журналістики Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка. 

«Держава як замовник і вихователь молодого покоління: до співвідношення 

впливу держави, громадянського суспільства і батьків» 

Маловічко О. В. – аспірант кафедри соціології Запорізького 

національного університету. 

«Спадкоємність як атрибут суспільного виховання особистості» 

Курган Я. М. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ ім. 

М.П.Драгоманова. 

«Підприємництво у вимірі інтересів сучасної молоді: гра чи практика 

формування організаційної свідомості?» 

Скачко О. В. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Демократична освіта має розпочатись з дитинства» 

Бойчук М. А. – аспірант НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
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«Освіта дитини розпочинається з її здоров’я» 

Федько О. А. – аспірант НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Життєстиль дитинства» 

Джура О. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Як формувати знання про ринок і виробництво?» 

Касьянов Д. В. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Освіта підлітків в Україні і за кордоном: спроба порівняльного аналізу» 

Науменко У. В. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Культурні виміри дитячої підприємливості» 

Філіпенко А. В. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Різні виміри дитинства: проблеми регіонального розвитку» 

Танчук Н.В. – здобувач Національного педагогічного університету 

М. П. Драгоманова. 

«Моральність дитини: значення родини і дошкільних закладів освіти» 

Старовойт О. В. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Політична ангажованість дитини: регіональний розріз» 

Кваша О. П. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Життєвий тонус дитини…» 

Чопей В. С. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Дитина в управлінському процесі: міф чи реальність» 

Заяць О.В. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Економічне мислення дитини» 

Моринець Н. В. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Виховання толерантності у молодших школярів: досвід МДЦ «Артек»» 

Капустін С. В. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Фактори саморуйнування в життєвому циклі особистості» 

Мирошниченко С. А. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції 

НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Організаційна культура і організаційне середовище дошкільного навчального 

закладу» 

Нестеренко Є. А. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ 

ім. М. П. Драгоманова. 
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Секція 3  Модернізація та інновації  
в дошкільній освіті  
в умовах соціокультурного 
розвитку суспільства  

 
Голови секції: Левківський К. М. – директор науково-методичного 

центру Інституту інноваційних технологій МОН 

України;  

 Сухорукова Г. В. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини 

НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Секретар: Нападій Н. В. – викладач кафедри дитячої творчості 

Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

ДД ОО ПП ОО ВВ ІІ ДД ІІ ::   

«Современные проблемы чтения дошкольникам» 

Гриценко З. А. – кандидат филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой эстетического развития дошкольников 

Московского городского педагогического университета. 

«Иновативные модели содержания и современные педагогические технологии 

дошкольного воспитания» 

Она Монкявичене – доктор, доцент кафедры Студий Детства 

Вильнюсского педагогического университета. 

Кристина Станкявичене – доктор, доцент кафедры Студий Детства 

Вильнюсского педагогического университета. 

«Інновації в освіту дитини як підготовка майбутнього» 

Дмитренко М. А. – доктор політичних наук, професор НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Художнє експериментування як засіб розвитку творчості дітей в малюванні 

нетрадиційними техніками» 

Сухорукова Г. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дитячої 

творчості Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
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«Урахування комунікативних принципів і потреб дитини у професійному 

спілкуванні вихователя» 

Луценко І. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дитячої 

творчості Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова:  

«Педагогічні умови виховання мовленнєвої особистості у дошкільному 

дитинстві» 

Гончаренко А. М. – кандидат педагогічних наук, доцент КМПУ ім. 

Б. Д. Грінченка. 

«Інноваційні технології навчання дітей раннього віку» 

Гайдаржийська Л. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного 

університету. 

«С. Ф. Русова про мовну підготовку дітей до навчання у школі» 

Куліш Р. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти Миколаївського державного університету ім. 

В. О. Сухомлинського. 

«Наступність у логіко-математичному розвитку старших дошкільників та 

молодших школярів» 

Іщенко Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії і методик дошкільної освіти факультету дошкільної освіти 

Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. 

«Сучасні вимоги до діяльності вихователів дошкільних навчальних закладів» 

Андрющенко Т. К. – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

освітнього менеджменту та педагогічних інновацій Черкаського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. 

«Інноваційні підходи до математичного розвитку дошкільників» 

Зайцева Л. І. – кандидат педагогічних наук, доцент Бердянського 

державного педагогічного університету. 

«Науковий підхід В.Сухомлинського в підготовці дітей до навчання в школі» 

Степанова Т. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 

Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. 

К. Д. Ушинського. 

«Розвиток креативного мовлення дітей дошкільного віку» 

Онищенко І. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 

практики дошкільного виховання та початкового навчання 

Криворізького державного педагогічного університету. 
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«Проблеми адаптації шестирічок до умов і вимог школи» 

Марків В. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 

практики дошкільного виховання та початкового навчання 

Криворізького державного педагогічного університету; 

Марків Т. В. – вчитель-методист початкових класів Тернівської гімназії 

№ 77 м. Кривий Ріг. 

«Наукове забезпечення дитячої хореографії як умова підготовки майбутнього 

педагога за сучасними вимогами» 

Шевчук А. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики музичної освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької 

освіти КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. 

«Технології формування інноваційної поведінки майбутніх вихователів» 

Дичківська І. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології (дошкільної) Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

«Альтернативна дошкільна освіта в контексті проблеми математичної 

підготовки дітей» 

Брежнєва О. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

дошкільної освіти Маріупольського державного гуманітарного 

університету. 

«Дошкільний навчальний заклад в системі громадянської самоорганізації» 

Нестеренко Г. О. – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

управління та євроінтеграції НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Ценностно-смысловые ориентиры формирования базовых компонентов 

эстетической культуры у дошкольников» 

Горбатова Е. В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методик дошкольного образования факультета дошкольного образования 

Белорусского государственного педагогического университета им. 

Максима Танка. 

«Педагогический аспект здоровьесберегающего процесса дошкольного 

учреждения» 

Поздеева Т. В. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой общей и дошкольной педагогики, заместитель декана 

факультета дошкольного образования Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка. 
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«Особенности организации предметно-развивающей среды в учреждениях, 

работающих по образовательной программе «ПРАЛЕСКА»» 

Литвина Н. В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей 

и дошкольной педагогики факультета дошкольного образования 

Белорусского государственного педагогического университета им. 

Максима Танка. 

Смолер Е. И. – преподаватель кафедры общей и дошкольной педагогики 

факультета дошкольного образования Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка. 

«Збалансованість індивідуального та колективного начал – основа формування 

дитячого колективу» 

Якименко Л. Ю. – старший науковий співробітник Інституту проблем 

виховання АПН України. 

«Сутність та зміст статевого виховання дошкільників» 

Луценко В. О. – молодший науковий співробітник Інституту проблем 

виховання АПН України. 

«Ігровий тренінг у вихованні гуманістичної спрямованості спілкування» 

Козлюк О. А. – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

«Про деякі особливості використання нетрадиційних видів роботи з 

українською казкою з дітьми 5-го р. ж.» 

Карнаухова А. В. – викладач кафедри дитячої творчості Інституту 

розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Особливості педагогізації батьків в сучасних дошкільних закладах» 

Петрова Ж. Г. – викладач кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Проблема наступності у формуванні гуманістичних цінностей у дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку» 

Хролець О. І. – завідувач наукового відділу Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

«Проблема наступності у фізичному вихованні дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку» 

Юрчук О. І. – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) 

Рівненського державного гуманітарного університету. 
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«Формування соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в умовах 

інноваційного дошкільного закладу» 

Марчук Г. В. – аспірант кафедри педагогіки і психології (дошкільної) 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

«Ідеї С. Ф. Русової щодо використання театралізованої діяльності в системі 

художньо-творчого розвитку дітей 5 – 7 років» 

Гаврилюк С. М. – аспірант, викладач кафедри дошкільної педагогіки та 

психології Уманського державного педагогічного університету ім. 

П. Тичини. 

«Театралізація дитячих художніх творів як засіб творчого розвитку 

особистості дитини в сім’ї» 

Сиротич Н. Б. – аспірант кафедри дитячої творчості Інституту розвитку 

дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Інноваційна система завдань і вправ із фразеології для дітей старшого 

дошкільного віку» 

Мисан І. В. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки та методики 

навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. 

Г. Сковороди”. 

«Формування естетичної логосфери в образотворчій діяльності дітей 

дошкільного віку». 

Макаренко С. І. – аспірант Луганського державного педагогічного 

університету ім. Т. Шевченка. 

«Роль ігор спортивного характеру в процесі удосконалення рухової 

підготовленості дітей старшого дошкільного віку» 

Бабачук Ю. М. – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Інтеграція змісту громадянського виховання дітей дошкільного віку» 

Стаєнна О. О. – аспірант Луганського державного педагогічного 

університету ім. Т. Шевченка. 

«Традиції і новаторство як інструмент виховання молодого покоління 

українського народу» 

Яблуневська О.О. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ 

імені М.П.Драгоманова. 

«Чи можливим є впровадження високих технологій для дітей?» 

Тимошенко О. І. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 
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«Інноваційний характер освіти дитини та підлітка» 

Скубашевська О. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

 «Формування духовно-творчого потенціалу дитини» 

Ткачук І. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Мовна підготовка дитини» 

Базиляк Н. О. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Педагогічна професійність – дітям» 

Перехейда О. М. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Артемівські діалоги для дітей» 

Новожилов Б. В. – Генеральний директор Міжнародного дитячого 

центру «Артек». 

«Мовні стратегії у вихованні дітей» 

Ляшко О. Б. – здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 

«Через мистецтво – до дитини: пошук порозуміння» 

Полянська К. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
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Секція 4  Сучасні технології 
підготовки майбутніх 
педагогів для системи 
дошкільної освіти  

 
Голови секції: Борисова З. Н. – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри менеджменту та інноваційних технологій 

дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

 Машовець М. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, 

завідувач кафедри дитячої творчості Інституту 

розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова.  

Секретар: Карнаухова А. В. – викладач кафедри дитячої творчості 

Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

ДД ОО ПП ОО ВВ ІІ ДД ІІ ::   

«Професійна підготовка вихователів: втілення у сучасність поглядів видатних 

педагогів минулого» 

Борисова З. Н. – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 

розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Вплив інноваційних технологій на педагогічну підготовку» 

Падалка О. С. – кандидат педагогічних наук, професор, проректор з 

економіки та організації навчально-виховної роботи НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Науково-методологічні засади оцінки поведінки сучасної студентської молоді» 

Вернидуб Р. М. – проректор з навчально-методичної роботи НПУ імені 

М. П. Драгоманова, кандидат фізико-математичних наук, професор. 
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«Формування усвідомленого батьківства як завдання підготовки студентів 

спеціальності «Дошкільне виховання» 

Гавриш Н. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

дошкільної та початкової освіти Луганського державного педагогічного 

університету ім. Т. Шевченка. 

«Закономірності фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного 

віку: методичний аспект» 

Богініч О. Л. – кандидат педагогічних наук, доцент, головний спеціаліст 

Департаменту вищої освіти МОН України. 

«Перспективи розвитку спеціальності «Дошкільна освіта» в умовах 

євроінтеграції освітнього простору» 

Машовець М. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, завідувач кафедри дитячої 

творчості Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Підготовка вихователів до застосування комп’ютерних технологій у 

сучасному ДНЗ» 

Голота Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 

розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Три виміри організаційного світогляду сучасної молоді: минуле, сьогодення і 

майбутнє» 

Бех Ю. В. – кандидат філософських наук, доцент кафедри управління та 

євроінтеграції НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Сучасна молодь як об’єкт  політичної боротьби за владу» 

Дичківська Г. О. – кандидат філософських наук, доцент 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 

«Критерії формування змісту підготовки майбутніх організаторів дошкільної 

освіти» 

Кошелівська О. І. – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

директора з науково-методичної роботи Прилуцького гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка. 

«Організаційні засади забезпечення наступності в практичній підготовці 

майбутніх вихователів за різними ОКР» 

Суддя З. О. – заступник директора з навчально-методичної роботи 

Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка. 
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«Формування професійної готовності майбутнього керівника дошкільного 

навчального закладу до управлінської діяльності» 

Новгородська Ю. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. 

«Сучасні підходи до викладання курсу «Історія педагогіки» 

Улюкаєва І. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

директора Інституту педагогіки та психології Бердянського державного 

педагогічного університету. 

«Проблеми підготовки фахівців до педагогічної діяльності в умовах Болонського 

процесу» 

Химич Н. Є. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

педагогіки та методики навчання, завідувач лабораторії духовного 

розвитку особистості ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди”. 

«Психолого-педагогічні та соціальні аспекти підготовки педагогів до роботи з 

дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами» 

Мартинчук О. В. – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

методики і технологій дошкільної освіти Інституту дошкільної, 

початкової і мистецької освіти КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. 

«Пріоритетні напрями і підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної 

освіти в умовах вищого навчального закладу» 

Савінова Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Миколаївського державного університету ім. 

В. О. Сухомлинського:  

«Педагогічна практика як засіб формування мотиваційної орієнтації і 

педагогічних здібностей вихователів дошкільних навчальних закладів» 

Соколовська О. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Миколаївського державного університету ім. 

В. О. Сухомлинського. 

«Сучасні вимоги до організації самостійної роботи студентів» 

Сергеєва В. Ф. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Волинського національного 

університету ім. Л. Українки. 
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«Значення комунікативної компетентності у становленні професійної 

діяльності педагогів дошкільного фаху» 

Сидельникова О. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Маріупольського державного гуманітарного 

університету. 

«Підготовка майбутніх вихователів до інноваційної діяльності у галузі 

фізичного виховання дітей дошкільного віку» 

Левінець Н. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти 

Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

“Использование интерактивных методов обучения в процессе подготовки 

студентов факультета дошкольного образования” 

Стреха Е. А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик 

дошкольного образования факультета дошкольного образования 

Белорусского государственного педагогического университета им. 

Максима Танка. 

«Управляемая самостоятельная работа студентов как составляющая 

кредитной системы оценки их учебной деятельности» 

Митрош О. И. – преподаватель Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка. 

«Імітаційно-ігровий підхід як умова формування готовності студентів до 

виховання відповідальності у дошкільників» 

Кондратенко Р. В. – старший викладач кафедри теорії і практики 

дошкільного виховання та початкового навчання Криворізького 

державного педагогічного університету. 

«Особливості реалізації технологій підготовки студентів до організації 

фізичного виховання в ДНЗ» 

Астаф’єва Н. В. – старший викладач кафедри методик і технологій 

дошкільної освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти 

КМПУ ім. Б. Д. Грінченка;  

Гаращенко Л. В. – старший викладач кафедри методик і технологій 

дошкільної освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти 

КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. 

«Розвиток творчого потенціалу майбутніх спеціалістів дошкільних закладів в 

процесі використання інноваційних технологій» 

Понаріна І. М. – викладач психології Вищого комунального 

навчального закладу Сумської обласної ради “Путивльський 

педагогічний коледж ім. С. В. Руднєва”. 
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«Толерантність як професійна якість особистості педагога» 

Скрипник Н. І. – викладач кафедри дошкільної педагогіки та психології 

Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. 

«Розвиток соціальної рефлексії майбутніх вихователів у ході вивчення курсу 

«Психологія» 

Пастушенко Н. Б. – викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. І. Я. Франка. 

«Педагогічні умови формування екологічної свідомості майбутніх вихователів» 

Довбня С. О. – викладач кафедри методик і технологій дошкільної 

освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти КМПУ ім. 

Б. Д. Грінченка. 

«Раціональне та ірраціональне у професійній підготовці майбутніх фахівців у 

галузі дошкільної освіти» 

Хайруліна Ю. О. – викладач Миколаївського державного університету 

ім. В. Сухомлинського. 

«Інтернет як форма бібліографічного забезпечення інтересів сучасної молоді» 

Шульга О. О. – завідувач бібліотеки Кіровоградського державного 

педагогічного університету. 

«Використання комп’ютерних ігор у навчально-виховному процесі ДНЗ» 

Павлюк Т. О. – провідний інженер-програміст наукового відділу 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

«Світосприйняття у становленні професійної компетентності студентів» 

Нечипорук О. В. – викладач кафедри педагогіки і психології 

(дошкільної) Рівненського державного гуманітарного університету. 

«Методичне забезпечення самоосвітньої діяльності вихователя ДНЗ» 

Никитюк К. В. – аспірант Луганського державного педагогічного 

університету ім. Т. Шевченка. 

«Хакерство як простір самовираження особистості» 

Єропудова О. В. – аспірант кафедри політології Запорізького 

національного університету. 

«Співвідношення навчання і виховання молоді у дискурсі реалізації принципу 

альтернативності політичного розвитку українського суспільства» 

Іванілов О. В. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 
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«Громадські організації як поле формування організаційної та політичної 

активності української молоді» 

Рябека О. Г. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. 

«Профорієнтація розпочинається з дитинства» 

Москалик Г.Ф. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Дитяча творчість в педагогічному пошуку вчителя» 

Рудницька І.Р. – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

«Ціннісний контекст студентського середовища: проблеми визначення» 

Артімонова Т.П. – аспірант НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
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ММ АА ЙЙ СС ТТ ЕЕ РР -- КК ЛЛ АА СС ИИ ::   

1. «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ» 
 
Керівник: Левінець Н. В. – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної 
освіти Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

 
Приймають беруть участь студенти: Д. Дуднік, М. Боднянська, 

О. Єрмоленко, Н. Крижевська, О. Мироненко, З. Пилипенко, О. Захарчук, 
В. Осадчук, А. Ошовська, Ю. Демешок, Я. Михайленко, О. Матвієнко, 
О. Панченко, З. Горбач, Т. Семенюта. 

 
2. «МИСТЕЦТВО ТЕАТРУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДИТИНИ» 
 
Керівник: Луценко І. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
 
Приймають участь студенти: О. Кондратюк, Г. Клименко, 

Л. Ноговіцина, Ю. Піхед, О. Михальчук, В. Панькіна, М. Камонгар. 
 
3. «ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ» 
 
Керівник: Кот Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 
розвитку дитини НПУ ім. М.П.Драгоманова. 

 
Приймають участь студенти: О. Кравченко, Т. Півень, С. Красій, 

М. Чесніша. 
 
4. «РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ У ХУДОЖНІЙ ПРАЦІ: 

ОСІННІ КОМПОЗИЦІЇ» 
 
Керівник: Голота Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 
розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова.  

 
Приймають участь студенти: А. Нечипорук, А. Казімірова, М. Звєрєва, 

М. Гунько, Д. Маяцька, Т. Скакун, Т. Звольська, Н. Коваленко, 
К. Шатковська, О. Сидоренко, Ю. Карнаушенко, І. Вітер, О. Жакова, 
Н. Литвинюк, Є. Басіна, Я. Середа, Н. Ткаченко, Н. Федорова, Є.-І. Доценко, 
О. Репіна, А. Рисінська, Н. Топольницька, М. Ілляшик, В. Мар’янова, 
Ю. Фролова, О. Бетер, А. Дягіль, Ю. Шістопал, О. Пшенична, Т. Мусійчук, 
Д. Бернацька, М. Грищук, А. Сінозацька, Н. Бур’ян, Т. Шевчук, Ю. Стерш, 
А. Ворихалова, Л. Токменко, О. Клещенко, Н. Токарєва, А. Миколенко, 
В. Мороз, Г. Романюк. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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