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СКЛАД    ОРГКОМІТЕТУ: 

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

 Бех Володимир Павлович 
перший проректор НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
доктор філософських наук, професор; 

 

 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; 

 

 Борисова Зоя Назарівна 
доктор педагогічних наук, професор кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти 
Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова; 

 

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

 
 Машовець Марина Анатоліївна 

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

 

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

 

 Родінова Наталія Леонідівна 

кандидат історичних наук, 

викладач кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної 

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



ПЛАН РОБОТИ 
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

“Сучасне дошкілля: реалії та перспективи” 
16 жовтня 2009 р. 

09.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції (зимовий сад). 

10.00 – 12.00 – пленарне засідання (чит. зал). 

12.00 – 12.30 – перерва, кава-брейк (зимовий сад). 

   Перегляд експозицій виставок: 

 наукового доробку викладачів Інституту розвитку дитини; 

 продукції видавництва «Шкільний світ»; 

 продукції видавництва «Слово»; 

 народної іграшки з фондів Музею іграшки України (ауд. 2-5); 

 студентського творчого проекту «Усмішка щастя». 

12.30. – 15.30 – робота секцій 

 Дошкільна галузь України в умовах інтеграції у європейський освітній 

простір (ауд. 1-5); 

 Дитина і суспільство (чит. зал); 

 Становлення та розвиток особистості в дошкільному дитинстві (ауд. 1-2); 

 Модернізація та інновації в дошкільній освіті ХХІ сторіччя (ауд. 1-3); 

 Підготовка майбутніх педагогів для системи дошкільної освіти (ауд. 2-7). 

 

15.30 – 16.00 – перерва, кава-брейк (зимовий сад). 

 

16.00 – заключне засідання, прийняття резолюції конференції (чит. зал). 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Відкриття конференції 
 

Вітальне слово ректора АНДРУЩЕНКА Віктора Петровича,  
член-кореспондента НАН України, 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. 

 

ВЕРАКС 
Микола Євгенович  

доктор психологічних наук, професор, декан 
факультету дошкільної освіти Московського міського 
педагогічного університету. 

 

СМОЛЄР 
Олена Іванівна 

заступник декана факультету дошкільної освіти 
Білоруського державного педагогічного університету 
ім. Максима Танка. 

 

БОБОШКО 
Світлана Миколаївна 

представник Генерального консульства України в 
Алмати (Республіка Казахстан). 

 

ПОРОХНІЦЬКА 
Елеонора Ігорівна 

директор україно-турецького дошкільного навчального 
закладу «Меридіан» м. Києва. 

 

ПАРХОМЕНКО 
Ірина Миколаївна 

заступник начальника управління освіти і науки 
Оболонської райдержадміністрації м Києва. 

 

РОГОЗА 
Віктор Іванович 

 

голова Обухівської міської ради. 

 

УВАРКІНА 
Олена Василівна 

кандидат філософських наук, доцент кафедри 

соціальної філософії та філософської освіти, Вчений 

секретар НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Доповідь на пленарному засіданні – до20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 

Повідомлення на секційному засіданні – до 5 хв. 

Виступ у дискусії     – до 5 хв. 



С Е К Ц І Й Н І  З А С І Д А Н Н Я  

Секція 1.  Дошкільна галузь України в 
умовах інтеграції  у  
європейський освітній  
простір  

Голови секції: Биковська О. В. - доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Інституту екології, економіки і права; 

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

головний спеціаліст Департаменту вищої освіти 

Міністерства освіти та науки 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 ::  

«Методичний інструментарій акмеолого-дидаскологічної підготовки 

майбутніх фахівців з дошкільної освіти». 

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

педагогічної творчості НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Розвиток позашкільної освіти в Україні: теоретико-методичні аспекти». 
Биковська О. В. – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Інституту екології, економіки і права. 

«Дошкілля як перший рівень формування майбутнього». 

Покась В. П. - кандидат педагогічних наук, професор, директор 

Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Альтруїзм і ХХІ століття». 
Корсак К. В. – доктор філософських наук, завідувач відділом теорії і 

методології природничої та інженерної освіти Інституту вищої освіти 

АПН України. 



«Підготовка кадрів дошкільного фаху в умовах інтеграції вищої освіти України 

у Європейський освітній простір». 

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

дошкільної освіти Маріупольського державного гуманітарного 

університету, докторант Інституту вищої освіти АПН України. 

«Дитинство в структурі університетських навчальних комплексів». 

Жижко Т. А. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

управління та інтеграції Інституту соціології, психології та управління 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Національна ідея виховується з дитинства». 

Ющенко П. А. – здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Мониторинг развития дошкольного образования в Казахстане». 

Масирова Р. Р. – доктор педагогічних наук, доцент Казахського 

державного жіночого педагогічного університету (м. Алмати); 

Ісакова А. Т. – кандидат педагогічних наук Казахського державного 

жіночого педагогічного університету. 

«Ансамблеве музикування у виховній діяльності мистецьких закладів Польщі». 

Черепанин М. В. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедри музикознавства та акордеонного мистецтва Інституту мистецтв 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

«Основные направления стратегии этнокультурного образования детей 

дошкольного возраста в Белоруссии». 

Дубініна Д. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

методик дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка. 

«Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в сучасних 

умовах розвитку суспільства». 

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

кафедри дитячої творчості ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Психологічні семінари В. О. Сухомлинського як прообраз сучасної 

психологічної служби в навчальних закладах». 

Калмиков Г. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології Слов’янського державного педагогічного 

університету. 

«Акмеологічна підтримка реалізації програми «Я у світі». 

Недодатко Н. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного 

університету; 



Коваленко Г. С. – викладач кафедри іноземних мов Криворізького 

державного педагогічного університету. 

«Методологія етнологічної науки в дослідженні сучасної дитячої 

субкультури». 

Родінова Н. Л. – кандидат історичних наук, викладач кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти 

ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Використання педагогічних ідей Ф. Фребеля у реалізації Базової програми «Я у 

світі». 

Василенко Т. А. – викладач кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

«Філософські аспекти у вихованні добра і милосердя у сучасних дошкільників». 

Карнаухова А. В. – викладач кафедри дитячої творчості 

ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Підготовка майбутніх вихователів до використання регіонального музично-

виховного досвіду». 

Матвієнко С. І. – викладач кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

«Міжнародний освітньо-виховний проект у дошкільній галузі». 

Порохніцька Е. І. – директор україно-турецького ДНЗ «Меридіан» 

м. Києва. 

«Взаємодія дошкільного навчального закладу і початкової школи в історико-

педагогічному онтогенезі (друга половина ХХ –початок ХХІ ст.)». 

Венгловська О. – аспірант, викладач кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти та родинного виховання Інституту дошкільної, 

початкової та мистецької освіти КМПУ імені Б. Д. Грінченка. 

«МДЦ «Артек» як інтерактивний виховний простір: проблеми формування і 

розвитку». 

Капустін С. В. – аспірант кафедри управління та євроінтеграції 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 
 

«Філософські аспекти пізнання дитиною світу природи». 

Тертична М. Я. – асистент кафедри теорії та історії дошкільної 

педагогіки ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Народна педагогіка про мету, зміст і засоби морального виховання старших 

дошкільників». 

Бабій І. В. – аспірант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 



«Громадянське виховання в німецьких школах». 

Кузякіна М. Л. – аспірант кафедри педагогіки Слов’янського 

державного університету. 



«Педагогічні технології формування особистості дитини в Україні та США». 

Мельник Н. І. – аспірант Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

«Модернізація освіти розпочинається з дитинства». 

Бойко А. - здобувач кафедри соціальної філософії та філософської освіти 

Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Виховання демократії в період довкілля». 

Бойчук М. А. – докторант кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Дитинство в європейському просторі: параметри розвитку». 

Гомерська Г. І. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Дитинство в світлі регіональної ідеї». 

Кваша О. П. - здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Ціннісний контекст дитинства». 

Молодиченко В. В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Європейські стандарти виховання молоді». 

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

«Патриотическое воспитание дошкольников на материале традиционной 

культуры белорусов». 

Никонова Л. Є. – Білоруський державний педагогічний університет 

імені Максима Танка. 

«Рівні можливості розвитку: сворювати з дитинства». 

Танчук Н. В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«М. П. Драгоманов про родине виховання дитини». 

Ушій С. – здобувач кафедри соціальної філософії та філософської освіти 

Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Майбутнє розпочинається з дитинства». 

Цибін С. Г. – голова профкому студентів та аспірантів НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

 



Секція 2 .  Дитина і  суспільство  

Голови секції: Вовк Л. П. – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та історії педагогіки НПУ 

імені М. П. Драгоманова; 

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

завідувач кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти, директор Інституту 

розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Секретар: Голота Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та інноваційних технологій 

дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 

НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

ДД ОО ПП ОО ВВ ІІ ДД ІІ ::  

«Дитинство як соціокультурний феномен в контексті глобалізації та 

інформаційної революції». 

Андрущенко В. П. – ректор НПУ ім. М. П. Драгоманова,                        

член-кореспондент НАН України, академік АПН України, доктор 

філософських наук, професор. 

«Дошкільне виховання як діяльність українського соціуму кінця ХІХ – початку 

ХХ століття». 

Вовк Л. П. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та історії педагогіки НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Забезпечення прав дитини: міжнародні стандарти та українські реалії». 

Загарницька І. І. – директор Інституту розвитку дитини, кандидат 

філософських наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та 

інноваційних технологій дошкільної освіти. 

«Освітня політика для дитини: спроба політичного прогнозу». 

Ващенко К. О. – доктор політичних наук, професор,завідувач кафедри 

соціально-політичних дисциплін Інституту політології та права НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Дитина у сучасному соціальному довкіллі: особливості взаємодії». 

Рогальська І. П. – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

дошкільної та початкової освіти Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

«Предпосылки формирования социального опыта у детей дошкольного 

возраста». 

Воронецька Л. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан 

факультету дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка. 



«Особливості попередження негативних проявів у поведінці дошкільників в 

умовах ДНЗ». 

Пихтіна Н. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

дошкільної освіти Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя. 

«Деякі аспекти попередження важковиховуваності в дошкільному дитинстві». 

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

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти 

ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Дитина в системі світових цінностей: проблема орієнтації». 

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

співробітник  Інституту вищої освіти АПН України. 

«Психологическое здоровье дошкольников в контексте современной 

социокультурной ситуации». 

Леганькова О. – кандидат педагогічних наук, доцент Білоруського 

державного педагогічного університету імені Максима Танка. 

«Проблемы преемственности в образовательной работе дошкольного 

учреждения и начальной школы». 

Литвина Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної і 

дошкільної педагогіки Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка; 

Кондратенко Т. Л. – аспірант кафедри загальної і дошкільної педагогіки 

Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка. 

«Формування споживчих знань як чинника соціалізації дітей дошкільного 

віку». 

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

дошкільної педагогіки і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Психолого-педагогічний супровід як умова успішної інтеграції в соціум 

дитини з особливостями психофізичного розвитку». 

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

методики і технологій дошкільної освіти Інституту дошкільної, 

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

«Дисциплина в семейном воспитании». 

Суарес Л. Й. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної і 

дошкільної педагогіки Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка. 



«Діагностика вихованості культури поведінки дітей старшого дошкільного 

віку в різновікових групах». 

Заячківська М. В. – асистент кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту 

імені Тараса Шевченка. 

«Культурно-исторические традиции как средство воспитания дошкольников». 

Лях О. В – аспірант кафедри загальної і дошкільної педагогіки 

Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка. 

«Проблема змісту трудового виховання дітей дошкільного віку за Базовим 

компонентом дошкільної освіти в Україні». 

Пісоцька Л. М. – аспірант Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя. 

«Дитина в соціальних системах:проблема адаптації». 

Андрушкевич Ф. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Художнє виховання дитини як соціальна проблема». 

Артімонова Т. П. - аспірант кафедри соціальної філософії та 

філософської освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Суспільство свободи для дитини та підлітка». 

Гавронська Т. В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Дитинство в контексті права». 

Кислицька Ю. О. - аспірант кафедри соціальної філософії та 

філософської освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Чи потрібна дитині політична просвіта?». 

Кострюков С. - здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Дитина і політика». 

Курняк О. А. – аспірант кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Формування демократичних цінностей у дітей та підлітків». 

Моргуліна Л. – аспірант кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Традиції як засіб організації взаємодії сім’ї і навчального закладу». 

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

імені М. П. Драгоманова. 



«Обдарована дитина як соціальний феномен». 

Джура О. – здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Виховання майбутнього лідера». 

Новожилов Б. В. – здобувач кафедри соціальної філософії та 

філософської освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Соціологія дитинства». 

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

«Моральне виховання дітей в умовах становлення ринкових відносин». 

Шаповалова І. В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Теоретичні основи громадянського виховання дітей старшого дошкільного 

віку». 

Стаєнна О. О. – аспірант кафедри дошкільної та початкової освіти 

Інституту педагогіки та психології Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

«Взаємодія сім’ї та ДНЗ у процесі формування у дошкільників ціннісного 

ставлення до своїх прав та обов’язків». 

Тукач І. І. – аспірант кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 



Секція 3 .  Становлення та розвиток 
особистості  в дошкільному 
дитинстві  

Голови секції: Веракс М. Є. – доктор психологічних наук, професор, 

декан факультету дошкільної освіти Московського 

міського педагогічного університету; 

 Луценко І. О. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини 

НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Секретар: Кушнір А. А. – магістр Інституту розвитку дитини 

НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

ДД ОО ПП ОО ВВ ІІ ДД ІІ ::   

«Виховання дітей дошкільного віку засобами мови». 

Голуб Н. Б. – доктор педагогічних наук, професор кафедри дитячої 

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

«О формировании национально-языковой культуры дошкольников». 

Старжинська Н. С. – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

методик дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка. 

«Гуманізація педагогічної діяльності – шлях до самореалізації суб’єктів 

навчального процесу». 

Лосєва Н. – доктор педагогічних наук, професор кафедри вищої 

математики і методик викладання математики Донецького національного 

університету. 

«Вибіркові взаємини: їх значення в особистісному розвитку дитини 

дошкільного віку». 

Приходько Ю. О. – доктор психологічних наук, професор кафедри 

психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Своеобразие эвристической деятельности детей дошкольного возраста». 

Смолєр О. І. – заступник декана факультету дошкільної освіти 

Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка. 



«Проблематика исследований лаборатории раннего образования и развития 

ребенка Института педагогики и психологии образования МГПУ». 

Шиян І. Б. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії 

ранньої освіти і розвитку дитини Інституту педагогіки і психології 

ММПУ. 

«Умови розвитку самоповаги у дошкільників: теоретичні засади». 

Дятленко Н. М. – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО 

КМПУ імені Б. Д. Грінченка. 

«Педагогічна спадщина В. Сухомлинського й актуальність проблеми 

громадянського виховання особистості дитини». 

Рогальська Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри дошкільної та початкової освіти Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

«Формування мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві». 

Аніщук А. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

«Зображувально-ігрова діяльність як засіб розвитку уяви молодших 

дошкільників». 

Саприкіна О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки та психології 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

«Розвиток композиційних здібностей в образотворчій діяльності дітей 

дошкільного віку засобами наочного моделювання». 

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

творчості ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Дослідження особливостей пізнавальних здібностей дітей старшого 

дошкільного віку як перспектива розвитку творчої особистості». 

Улькіна Т. В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології Інституту педагогіки та психології 

НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Статева автобіографія як засіб вивчення механізмів становлення 

психологічної статі дітей дошкільного віку». 

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

дошкільної освіти та родинного виховання Інституту дошкільної, 

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

«Пізнавальний інтерес старшого дошкільника як мотивація його навчальної 

діяльності». 

Товкач І. Є. – старший викладач кафедри методики і технологій 

дошкільної освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти 

КМПУ імені Б. Д. Грінченка. 



«Вплив інтер’єру на розвиток дитини-дошкільника». 

Січко Т. Й. – викладач методики навчання образотворчої діяльності 

дітей дошкільного віку Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

імені Михайла Грушевського. 

«Технологія інтегрованої діяльності образотворчих здібностей дітей 

дошкільного віку» 

Одудько К. Д. – асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної 

освіти та родинного виховання Інституту дошкільної, початкової і 

мистецької освіти КМПУ імені Б. Д. Грінченка. 

«Розвиток особистості – важливе завдання вихователя сучасного дошкільного 

закладу». 

Кушнірик Н. Я. – аспірант кафедри дошкільної та початкової освіти 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

«Естетичний ідеал сучасності у вимірі дитячих мрій». 

Беженарь О. П. – аспірант кафедриуправління та євроінтеграції НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Загальнолюдські цінності у дискурсі формування свідомості дитини». 

Козуб О. О. – аспірант кафедриуправління та євроінтеграції НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Формування образності і виразності мовлення дошкільників засобами 

українських фразеологізмів». 

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

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Развитие математической деятельности в процессе ознакомления старших 

дошкольников с архитектурой родного города». 

Пшеніцина Л. О. – аспірант кафедри загальної та дошкільної педагогіки 

Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка. 

«Антоніми в системі лексико-семантичної роботи в ДНЗ». 

Скорофатова З. Т. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки і методики 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Емоційне виховання дітей 4-6 років за допомогою ігрових прийомів та технік». 

Хміляр С. – магістр ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Мова як навчальна і виховна проблема». 

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

«Дитинство як життєтворчість». 

Моринець Н. В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 

 



«Личностно-ориентированные методы работы в физическом воспитании 

дошкольников». 

Шебеко В. Н. – Білоруський державний педагогічний університет 

імені Максима Танка. 

 



Секція 4 .  Модернізація та інновації  в  
дошкільній освіті  
ХХІ сторіччя  

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

заступник директора Інституту проблем виховання 

АПН України; 

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

завідувач кафедри дитячої творчості, заступник 

директора з навчально-виховної роботи 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 ::   

«Організація освітнього процесу в контексті реалізації Базової програми «Я у 

світі». 

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

початкової та дошкільної освіти Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

«Програми дошкільної освіти: реалії та перспективи». 

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

наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету. 

 «Формування логіко-математичних понять у дошкільників». 

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

теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

«Место информационных компьютерных технологий в процессе 

экологического образования дошкольников». 

Стреха О. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик 

дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка. 

«Развитие изобразительного творчества детей дошкольного возраста в 

условиях дополнительного образования». 
Горбатова О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик 

дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка. 



«Порівняльно-зіставний аналіз адаптації першокласників до систематичного 

навчання в умовах дитячого садка та школи». 

Кот Н. А. – кандидат педагогічних наук, доцент Бердянського 

державного педагогічного університету. 

«Про мету, завдання та врахування вікових особливостей в екологічному 

вихованні дошкільників». 

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

дошкільної педагогіки ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Інновації в дошкільній освіті: їх використання та критерії оцінювання». 

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

методики і технологій дошкільної освіти Інституту дошкільної, 

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

«Нові орієнтири використання музики як способу педагогічного впливу у 

професійній діяльності вихователя дошкільного закладу». 

Нечай С. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

педагогіки Кримського інженерно-педагогічного університету 

(м. Сімферополь). 

«Особливості організації природничо-математичної освіти дошкільників». 

Сазонова А. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки та психології 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

«Дитина і комп’ютер: грані можливостей і свободи». 

Кивлюк О. П. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти ІРД НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Українська народна музика як засіб національного виховання дітей 

дошкільного віку». 

Газіна І. О. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та методики дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

«Особливості організації експериментування молодших дошкільників в умовах 

дошкільного закладу». 

Гаврютіна Н., Сидоренко Н. – викладачі Лисичанського педагогічного 

коледжу Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

«Соціально-історичні детермінанти формування програмно-методичного 

забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні (друга 

половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)». 

Довбня С. О. – старший викладач КМПУ імені Б. Д. Грінченка. 



«Здоров’язбережувальні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку: 

реалії та перспективи». 

Гаращенко Л. В. – викладач кафедри методики і технологій дошкільної 

освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти 

КМПУ імені Б. Д. Грінченка. 

«Основні складові формування толерантних стосунків старших дошкільників». 

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

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

«Теоретичні підходи до організації процесу виховання безпечної поведінки дітей 

дошкільного віку в соціальному середовищі». 

Карнаух Л. П. – аспірант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

«Використання комп’ютерних технологій у практиці роботи дошкільних 

навчальних закладів України». 

Павлюк Т. І. – аспірант кафедри педагогіки і психології Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

«Особливості формування світоглядних уявлень у дітей старшого дошкільного 

віку». 

Поліщук К. М. – аспірант кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Екологічне виховання дитини». 

Акопян В. Г. - здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Філософія введення дитини у сферу туризму». 

Габар Н. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Навчання підприємництву: ділові діти». 

Гуненков Д. В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Управління дитячим колективом як педагогічна проблема». 

Заяць О. В. - здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Виховання підприємництва: вікові особливості». 

Касьянов Д. В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Модернізація дошкілля: моральний аспект». 

Ляшко О. Б. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Дитинство в контексті здорового способу життя». 

Марків О. Т. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Екологічне виховання дітей та підлітків у сільській місцевості». 

Онопрієнко В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 



«Дитинство в світлі добра і краси». 

Полянська К. – здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Творче навчання початківців». 

Рудницька І. І. – здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Інноваційний характер освіти та виховання дітей раннього віку». 

Скубашевська О. – здобувач кафедри соціальної філософії та 

філософської освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Економічні знання дітям». 

Старовойт О. В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Модернізація педагогічних технологій для дитячого віку». 

Тимошенко О. І. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Виховання природою і природнє виховання дитини». 

Чернова Л. П. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Здоров’я дітям». 

Федько О. – здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Бізнес-освіта дошкільника: параметри можливостей». 

Філіпенко А. – здобувач кафедри соціальної філософії та філософської 

освіти Інституту філософської освіти і науки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

«Развитие чувства цветовой гармонии у детей дошкольного возраста в 

процессе ручного ткачества». 

Малашенок М. О. – магістр кафедри загальної та дошкільної педагогіки 

Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка. 



Секція 5 .  Підготовка майбутніх 
педагогів для системи 
дошкільної освіти  

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

кафедри менеджменту та інноваційних технологій 

Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова; 

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

завідувач кафедри теорії та історії дошкільної 

педагогіки, заступник директора з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків 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 ::   

«Використання педагогічних технологій в процесі розвитку творчих 

здібностей майбутнього вчителя».  

Шапран О. І.- доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Современная роль педагога в координации игровой деятельности 

дошкольников в контексте новой программы». 

Подгаєтська М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної та початкової педагогіки та психології Пряшевського 

університету;  

Гмітрова В. – кандидат педагогічних наук Пряшевського університету. 

«Підготовка студентів магістратури до самостійної наукової діяльності в 

умовах навчання у ВНЗ». 

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

кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, заступник директора з 

наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту розвитку дитини. 



«Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення розвитку логічного 

мислення дошкільнят». 

Левшин М. М. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії 

та історії дошкільної педагогіки ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова.  

«Підготовка педагогів дошкільної освіти: особистісно зорієнтований вимір». 
Іванюк Г. І. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання 

Інституту дошкільної, початкової та мистецької освіти 

КМПУ імені Б. Д. Грінченка. 

«Формування психолінгвістичної готовності у майбутніх вихователів до 

реалізації мовленнєво-комунікативної метамовної роботи в ДНЗ». 

Калмикова Л. О. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психолінгвістики ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Современные аспекты подготовки студентов к социально-нравственному 

воспитанию дошкольников». 

Поздєєва Т. В. – кандидат педагогічних наук, доцент завідуюча кафедри 

загальної та дошкільної педагогіки Білоруського державного 

педагогічного університету імені Максима Танка. 

«Науко-дослідна робота студентів педагогічного коледжу: організаційно-

методичний аспект». 

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

директора з науково-методичної роботи Прилуцького гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Івана Франка. 

«Оптимизация образовательного процесса в педагогическом ВУЗе в условиях 

организации кредитной системы оценки знаний». 

Добрицька І. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

та дошкільної педагогіки Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка;  

Мітрош О. Й. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

та дошкільної педагогіки Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка. 

«Професійно-методична підготовка майбутніх вихователів до реалізації 

завдань мовної освіти дітей дошкільного віку». 

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

творчості ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Роль креативності в професійному становленні майбутнього педагога». 

Марусинець М. М. – кандидат психологічних наук, доцент 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 

Сабо А. – кандидат психологічних наук, Бухарест (Угорщина). 



«Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи соціально-

педагогічного факультету БДПУ». 

Казанцева Л. – кандидат педагогічних наук Бердянського державного 

педагогічного університету;  

Тельчарова О. – викладач Бердянського державного педагогічного 

університету. 

«Використання інформаційних технологій в освіті педагогів-дошкільників». 

Науменко Т. І. – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 

технологій та систем МОН України;  

Стеценко І. Б. – науковий співробітник Міжнародного науково-

навчального центру інформаційних технологій та систем МОН України. 

«Особливості організації самостійної роботи студентів вищих навчальних 

закладів в умовах модульно –кредитної системи навчання». 

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

кафедри менеджменту та інноваційних технологій ІРД 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Особливості підготовки майбутніх вихователів до формування основ логіко-

математичного мислення в контексті сучасних вимог». 

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

дошкільної та початкової освіти Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка;  

Гришко О. – викладач Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

«Активізація емоційної виразності педагогічного дискурсу в майбутніх фахівців 

дошкільної освіти». 

Омеляненко А. – кандидат педагогічних наук Бердянського державного 

педагогічного університету. 

«Сутність і специфіка підготовки студентів-дошкільників до педагогічної 

взаємодії». 

Сидоренко В. Х. – старший викладач кафедри педагогічної творчості 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Можливості міжпредметної кооперації для якісної підготовки молодшого 

фахівця дошкільної освіти». 

Вдович О. – викладач Лисичанського педагогічного коледжу. 

«Проблема відповідального ставлення майбутніх педагогів до навчання як 

умова професійного становлення». 

Ковшар О. В. – викладач Криворізького державного педагогічного 

університету. 



«Професійна підготовка майбутнього вихователя до реалізації індивідуального 

підходу як педагогічна проблема». 

Куземко Л. В. – викладач Інституту дошкільної, початкової і мистецької 

освіти КМПУ імені Б. Д. Грінченка. 

«Аксіологічні орієнтири підготовки майбутніх вихователів». 

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

Рівненського державного гуманітарного університету. 

«Сімейно-обрядові фразеологізми як засіб виховання студентів – майбутніх 

вихователів ДНЗ». 

Маркотенко Т. С. – асистент кафедри філологічних дисциплін 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

«Інтелігентність як одна з провідних якостей майбутнього педагога». 

Москалик Е. А. – асистент кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Критеріальні показники рівня сформованості творчих умінь образотворчого 

характеру у студентів». 

Бадіца М. В. – аспірант кафедри дитячої творчості ІРД 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Особливості використання електронного підручника в навчальному процесі 

ВНЗ». 

Клименко О. І. – аспірант Інституту вищої освіти АПН України. 

«Використання театральної педагогіки у професійній підготовці майбутнього 

фахівця дошкільної галузі». 

Сиротич Н. Б. – аспірант кафедри дитячої творчості ІРД 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Обучение сотрудничеству будущих специалистов дошкольного образования». 

Токаревич Є. Ю. – аспірант кафедри загальної та дошкільної педагогіки 

Білоруського державного педагогічного університету імені 

Максима Танка. 

«Вимоги ринку до підготовки фахівців дошкільної освіти, їх психологічний 

профіль». 

Семенченко В. С. – магістр ІРД НПУ імені М. П. Драгоманова. 
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