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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 
 

Андрущенко 
Віктор Петрович 

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

Лавриненко 
Володимир 
Григорович 

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

Загарницька 
Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук, 
професор, заступник голови оргкомітету; 
 

Долинна 
Ольга Петрівна  

завідувач сектору науково-методичного забезпечення 
змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних 
технологій і змісту дошкільної освіти МОНмолодьспорту 
України; 
 

Луценко 
Ірина Олексіївна 

заступник директора Інституту розвитку дитини з 
наукової роботи та міжнародних зв’язків, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 
 

Сухорукова 
Галина Вікторівна 

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

Левінець 
Наталія Валентинівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту 
та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова. 
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Програма проведення конференції 
 

Час 
проведення 

Заходи Місце проведення 

9.00-10.00 Реєстрація учасників 
конференції 

Зимовий сад 

10.00-11.30 Пленарне засідання Читальний зал 

11.30-12.00 Кава-time Зимовий сад 

12.00-13.00 Презентація досвіду освітньої 
діяльності  

2-7 

13.00-14.30 Круглі столи Читальний зал, ауд. 1-1, 1-4,  
1-5, 2-7 

14.30-15.00 Підведення підсумків Читальний зал 

 



 4 

Пленарне засідання 
 

Вітальне слово  
 

Андрущенко 
Віктор Петрович 

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент 
НАН України, академік НАПН України, доктор 
філософських наук, професор 

Загарницька 
Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук, 
професор 

 
ВИСТУПИ 

 
Панасюк  
Тамара Вікторівна 

начальник відділу дошкільної освіти Департаменту 
загальної, середньої та дошкільної освіти 
МОНмолодьспорту України 

Актуальні проблеми управління дошкільним навчальним закладом 
Савенков  
Олександр Ілліч 

директор Інституту педагогіки і психології освіти 
Державного освітнього закладу міста Москви 
«Московський міський педагогічний університет», доктор 
психологічних наук, доктор педагогічних наук, професор 

Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу дитини на ранніх етапах 
онтогенезу 

Кузьменко  
Віра Ульянівна 

доктор психологічних наук, професор кафедри теорії та 
історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Провідні положення концепції розвитку індивідуальності дитини дошкільного 
віку 

Беата Суфа доктор Педагогічної академії імені Комісії Едукації 
Народової в Кракові 

Творчий педагог – креативна дитина 
Веракса  

Микола Євгенійович 

 

декан факультету психології освіти Інституту психології 
імені Л. С. Виготського Російського державного 
гуманітарного університету, доктор психологічних наук, 
професор 

Розвиток суб’єктності дошкільника 
Самсонова Наталія 
Сергіївна 

заступник декана з виховної роботи, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри загальної та 
дошкільної педагогіки Білоруського державного 
педагогічного університету імені Максима Танка 

Імплікативна ігрова модель підготовки майбутніх спеціалістів 
сфери дошкільної освіти 
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Презентація досвіду освітньої діяльності 

 
Тема презентації Освітній заклад Доповідачі 

Шлях до успіху: 
від абітурієнта до 
випускника Інституту 
розвитку дитини 

Інститут розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

 

Студенти, 
випускники 
Інституту 
розвитку 
дитини  

Управління дошкільною 
освітою району на засадах 
менеджменту освіти 

Управління освіти Оболонської 
районної в м. Києві державної 
адміністрації 

Пархоменко 
Ірина 
Миколаївна, 
к. п. н., 
заступник 
начальника 
управління  
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Круглий стіл 
СУЧАСНЕ ДОШКІЛЛЯ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО ЄВРОПРОСТОРУ 

Модератори обговорення: Савенков Олександр Ілліч – доктор психологічних 
наук, доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту педагогіки і психології освіти Державного 
освітнього закладу міста Москви «Московський 
міський педагогічний університет»; 
Загарницька Ірина Іванівна – кандидат 
філософських наук, професор, директор Інституту 
розвитку дитини Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

 
Секретар: Шулигіна Раїса Андріївна – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної 
педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П.Драгоманова. 

 

Амет-Уста Зарема Ремзиєва – аспірант кафедри теорії та історії дошкільної 

педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова, викладач 

кафедри дошкільної освіти РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» 

Експериментальна методика формування доброзичливого 

ставлення до людей різних національностей у дітей старшого 

дошкільного віку в умовах поліетнічного регіону 

 

Андрушкевич Фабіан – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Освітні системи сучасної Польщі: загальноосвітня й вища 

 

Андрущенко Віктор Петрович – ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-

кореспондент НАН України, академік НАПН України, д. філософ. н., професор 

Науменко Ульяна − здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Формування єдиних освітніх пріоритетів: болонський процес 

 

Андрущенко Тетяна Іванівна – д. філософ. н., завідувач кафедри етики та естетики 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Проблема виховання естетичного в українському культурному 

дискурсі в період глобалізації та інформаційної революції 

 

Беженарь О. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Естетичний ідеал М. П. Драгоманова 
 
Бистрова Галина Миколаївна – вихователь ДНЗ №115 м. Києва 

Духовне зростання вихователя в міжособистісному спілкуванні з 
дітьми 

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

Транснаціоналізація освіти у вимірі становлення європейського 
освітнього простору 
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Богуславський Михаил – член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник УРАО «Институт теории и истории 

педагогики» 

Развитие учения гуманно-личностной педагогики Ш. А. Амонашвили 

(к 80-летию со дня рождения) 

 
Бондаренко Олена Антонівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М.П. Драгоманова 

Розвиток мовленнєво-пізнавальної діяльності дітей старшого 
дошкільного віку в процесі ознайомлення з рідним містом 

 
Борисова Оксана Володимирівна – к. геогр. н, доцент кафедри дитячої творчості 
Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова 

Туристичне краєзнавство як засіб міжнаціонального виховання 

 

Врочинська Людмила Ігорівна – к. пед. н. доцент кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту 

імені Тараса Шевченка 

Теоретико-методичні засади виховання гуманної поведінки дітей 
старшого дошкільного віку  

 

Гамерська Ірина Іванівна – аспірант Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Інтеграційний процес в системі європейської освіти: перші рішення 

 

Гарбар Галина – докторант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості філософії гостинності сучасного туризму 

 

Гойман О. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Сучасна класифікація міфів 

 

Головань Тетяна Михайлівна – к. п. н., доцент РВНЗ «Кримський гуманітарний 

університет» 

Наукові підходи до визначення змісту вітчизняної дошкільної освіти у 

20-ті рр. ХХ ст. 

 
Єропудова О. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Відмінності реалізації політичної субкультури хакерів в різних 
культурно-історичних умовах 

 
Загарницька Ірина Іванівна – к. філософ. н., професор кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти, директор Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова,  

Сучасне дитинство в контексті міграційних процесів: українські 
реалії 
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Збишко І. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Громадянське суспільство очами Михайла Драгоманова 

 

 

Линовицька Олеся – к. мед. н., керівник Центру міжнародних проектів «Євроосвіта» 

Відповідальність освіти перед викликом сучасних глобальних проблем 

 
Москалик Ельвіна Анатоліївна – асистент кафедри дитячої творчості Інституту 
розвитку дитини НПУ імен М. П. Драгоманова 

Вплив освітньої інтелігенції на процеси державотворення 
 

Моторина Надежда Александровна – ассистент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования  педагогического факультета  Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета 

имени Н. Г. Чернышевского 

Формирование социокультурной компетентности дошкольников в 

полиэтническом детском саду 

 
Кисленко Наталія Вікторівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Взаємодія ДНЗ з батьками при ознайомленні дошкільників з родинним 
деревом 

 

Козуб О. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Поглиблення української національної ідеї в дискурсі реалізації 

принципу космополітизму 

 

Копинець Діана Василівна – вихователь ДНЗ «Ластівка» смт. Буштино Зарпатської 

обл. 

Ознайомлення з українськими національними традиціями дітей 

старшого дошкільного віку в багатонаціональній віковій групі 

 
Кочубей Наталія Василівна – д. філософ. н., професор кафедри дитячої творчості 
Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Переосмислення феномену дитинства з позиції теорії складності 
 

Крохмаль Н. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Культура як засіб єднання народів: вчення М. Драгоманова і 
сучасність 

 
Мальована Ю. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Політичний дискурс вчення М. П . Драгоманова 
 
Микольченко В. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Героїзм як соціокультурне явище: історія виникнення і  сучасність 
 
Мірошниченко С. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Форми саморозпаду соціальних систем 
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Найчук А. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Українська держава у поглядах М. П. Драгоманова 
 
 
 
Нападій Наталія Вікторівна – асистент кафедри дитячої творчості Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Декоративне мистецтво як засіб і середовище емоційного розвитку 
дітей старшого дошкільного віку 

 
Платонова Т. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Комунікативний простір сучасного міста 

 
Пуляєвська Марина Євгенівна – старший викладач кафедри педагогіки, дошкільної 
і початкової освіти Донецького інституту психології та підприємництва 

Психосемантичний аспект мовного, соціального та духовного 
розвитку дітей дошкільного віку 

 

Пустовіт Алла Олександрівна – викладач дитячого садку Київської міжнародної 

школи 

Особливості виховної роботи з дітьми в інтернаціональній групі 

 
 
Рябека О. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Громадські організації та їх роль у становленні  демократичного ладу 
суспільства 

 

Сивик Оксана Анатоліївна – аспірантка Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Формування національної самосвідомості засобами української 

літератури 

 
Силенко Марія Олексіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого 
дошкільного віку засобами народних прикмет природничого змісту 

 
Сташенко Ірина Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку в 
декоративному малюванні за мотивами розписів М. Приймаченко 
 

Тимошевська Маріан Андрес – магістр Інститут розвитку дитини НПУ 
імені М.П. Драгоманова 

Народні рухливі ігри, як засіб національного виховання дітей старшого 
дошкільного віку 

 
Тополь О. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
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Соціальний захист людей похилого віку у світлі вчення 
М. Драгоманова 

 
Улзытуева Александра  Ивановна - к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики 

дошкольного и начального образования педагогического факультета 

Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 

имени Н.Г. Чернышевского 

Возрастообразность развития культурнодиалогической компетентности 

дошкольников в условиях двуязычи 

 
 
Хайрулліна Ю. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Світогляд Михайла Драгоманова і сучасність 
 

Чайка І. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Взаємодія народів у контексті становлення інформаційного 
суспільства 
 

Чижевська О. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Організаційна пам'ять в освітньому дискурсі 

 
Шандор Федір –  докторант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Проблеми соціально-психологічного і морального розвитку 

національної свідомості українців 

 
Шахно Ю. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Проблема двосторонніх відносин: Україна - діаспора 
 
Шевцова Наталья – старший преподаватель кафедры дошкольного образования 
РВНЗ «Крымский инженерно-педагогический университет» 

О направлениях работы дошкольных учебных заведений по охране, 
защите и реализации прав детей (30 ст.) 
 

Шерепо Н. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Мережеві засади сучасної педагогічної думки 
 

Шулигіна Раїса Андріївна – к. п. н., доцент кафедри теорії та історії дошкільної 
педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова 

Рефлексія і педагогічний процес в сучасному освітньому просторі 
 
Яблуневська А. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Педагогічні традиції в інтелектуальній спадщині Михайла 
Драгоманова 
 

Eva Kiarulene – Vilnius pedagogical university Pedagogical and psychology institute, Chidhood 
studies department 

Teacher's and Parent's Attitude Towards Child's Rights in Lithuania 
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Круглий стіл 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 
Модератори обговорення: Панасюк Тамара Вікторівна – начальник відділу 

дошкільної освіти Департаменту загальної, 
середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту 
України; 
Вітольда Софія Глебувієне – доктор педагогічних 
наук, професор кафедри дошкільної освіти 
Інституту педагогіки і психології Вільнюського 
педагогічного університету. 

 
Секретар: Манилюк Юлія Станіславівна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 

Акопян Валерій Григорович – к. філософ. н., доцент кафедри управління та 

євроінтеграції Інституту соціології, психології та управління НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Громадянські ініціативи впровадження екологічної парадигми 

культури життєтворчості й виховання особистості 

 

Андреєва Тамара Титівна – к. ф. н., доцент кафедри педагогіки і методик 

початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Г. Сковороди» 

Наступність і перспективність у сенсорному вихованні дітей 

засобами природи 

 
Бабюк Тетяна Йосипівна – асистент кафедри педагогіки та методик дошкільної та 
початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 

Методичне забезпечення процесу виховання здорового способу 
життя дітей старшого дошкільного віку 

 
Бех Ю. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Проблема управління суспільством у творах Михайла Драгоманова 

 
Биковська Олена Володимирівна – д. п. н., ректор Інституту екології економіки і 

права НПУ імені М. П. Драгоманова 

Позашкільна освіта як засіб розвитку дітей 

 
Бойчук Микола – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Основні інститути демократії, їх формування, розвиток, 

функціонування: методологічний аналіз 
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Воронецкая Людмила Николаевна – к. п. н., доцент, декан факультета 
дошкольного образования Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 

Преемственность программ дошкольного и школьного образования: 
проблемы и их решение 
 

Галаруба Лариса Дашиевна – воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад «Солнышко», 
аспирант Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 
университета имени Н. Г. Чернышевского 

Организация дополнительного образования как фактор повышения 
качества дошкольного образования 
 

Долинна Ольга Петрівна – завідувач сектору науково-методичного забезпечення 
змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту дошкільної 
освіти МОНмолодьспорту України 

Пріоритетні напрями освітньої роботи в дошкільних навчальних 
закладах 

 
Дьяконов Геннадій – кандидат психологічних наук, професор кафедри практичної 
психології Кіровоградського інституту регіонального управління і економіки 

Діалогічний підхід в психології управління та менеджменту 
 
Кислицька Юлія Олегівна – асистент кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 
імен М. П. Драгоманова 

Правова культура учасників освітнього процесу 
 

Ковшар Олена Вікторівна – к. п. н., доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти 

Криворізького державного педагогічного університету 

Особливості розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку в наступності 

 
Корольова Оксана Сергіївна – начальник відділу спеціальної інклюзивної освіти 
Управління освіти Оболонської в місті Києві державної адміністрації 

Модернізація логопедичної служби в освіті Оболонського району 
м. Києва 

 
Манилюк Юлія Станіславівна – к. психол. н., доцент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова 

Актуалізація творчого потенціалу особистості керівника ДНЗ в 
сучасному освітньому просторі 
 

Мельничук Оксана Іванівна – к. п. н., доцент, заступник директора з науково-
методичної роботи Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
І. Я. Франка 

До проблеми керівництва дошкільним навчальним закладом в умовах 
трансформації дошкільної освіти 
 

Михайліченко М. – здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова 
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Управління освітою як загальноєвропейська проблема: теорія і 

практика 

 

Мойко Оксана Степанівна – аспірантка Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Сутність та природа інформатизації освіти 

Петрова Жанна Георгіївна – асистент кафедри теорії та історії дошкільної 

педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Педагогізація батьків дітей дошкільного віку у сучасному 

просвітницькому середовищі 

 
Покась Віталій Петрович – к. п. н., професор, директор Інституту природничо-
географічної освіти та екології НПУ імені М. П. Драгоманова 

Проблеми «інтернатної освіти» та філософія їх подолання в процесі 

розвитку громадянського суспільства 

 
Решновецький С. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Історичні аспекти вивчення принципу соціального партнерства в 
теорії і практиці державного управління 

 
Седляр М. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Проблеми формування в Україні інноваційної моделі розвитку 
 
Скубашевська Ольга Станіславівна– д. філософ. н., завідувач кафеди соціальної 

філософії і філософії освіти НПУ імені М. П. Драгоманова 

Інновація як різновид творчості 

 
Старжинская Наталья Степановна – д. п. н., профессор кафедры методик 
дошкольного образования факультета дошкольного образования Белорусского 
государственного педагогического университета имені Максима Танка 

Факторы и условия развития инновационного потенциала 

дошкольного образования в условиях информационного общества 

 
Солодій Іван – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Підготовка управлінських кадрів для системи державно-

громадського управління освітою 

 

Хомич Ірина Іванівна – вихователь-методист комунальної установи «Ясла-садок 

«Райдуга», м. Харцизьк Донецької області 

Камнєва Лариса Петрівна – вчитель-логопед комунальної установи «Ясла-садок 

«Райдуга», м. Харцизьк Донецької області 

Впровадження «методу проектів» у роботу дошкільних навчальних 

закладів 

 
Ярчук Геннадій – к. філософ. н., доцент кафедри фізичного виховання і спорту 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
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Екологізація педагогічної діяльності 

 
Ona Monkeviciene, Vitolda Sofija Glebuviene, Kristina Stankeviciene – Vilnius pedagogical 
university Pedagogical and psychology institute, Chidhood studies department 

Quality of Children Education in Institutions from the Perspective of 
Lithuanian Society, Parents and Teachers 
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Круглий стіл 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА У ПРОЕКЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Модератори обговорення: Самсонова Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри загальної та дошкільної 
педагогіки, заступник декана з виховної роботи 
Білоруського державного педагогічного 
університету імені Максима Танка; 
Луценко Ірина Олексіївна – кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри дитячої 
творчості, заступник директора з наукової роботи 
та міжнародних зв’язків Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П.Драгоманова. 

 
Секретар: Кивлюк Ольга Петрівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій дошкільної освіти Інституту розвитку 
дитини НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 
Аніщук Антоніна Миколаївна – к. п. н., доцент кафедри дошкільної освіти 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Професійна підготовка фахівців до формування у старших 
дошкільників соціально схвалювальних форм та засобів 
самовираження 

 
Бадіца Марина Володимирівна – асистент кафедри дошкільної освіти 
Педагогічного інституту Криворізького національного університету 

Формування творчих умінь образотворчого характеру у майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів 

 
Барахтян Микола Миколайович – к. п. н., доцент кафедри образотворчого 
мистецтва Інституту педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова 

Психолого-педагогічні передумови підвищення рівня мовленнєвої 
культури майбутнього вихователя 

 
Бершадська Ольга – аспірант Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія» 

Термінологічний аналіз поняття «культура міжсуб’єктної 
взаємодії» та його значення в розвитку підходів до професійної 
підготовки фахівців 
 

Бєлікова Олена Аркадіївна – асистент кафедри дошкільної освіти Криворізького 
національного університету 

Методи діагностування ціннісних переконань майбутнього педагога 
 

Білогур Влада – к. п. н., доцент кафедри педагогіки і психології,  проректор з 

виховної роботи Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і 

спорту 

Макро- або загальноцивілізаційний рівень умов формування 

світогляду студентської молоді 
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Богданова Наталія – к. філософ. н., доцент кафедри загальноінженерних дисциплін 

Української інженерно-педагогічної академії 

Формування культури життєтворчості особистості в 

загальноосвітній школі 

 

Брусило Зінаїда Олексіївна – старший викладач Донецького національного 
університету 

Професійно-педагогічна культура майбутнього освітянина 
 
Волощенко Наталія Олександрівна – асистент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Практична підготовка студентів дошкільного профілю до розвитку 
математичної компетенції дітей засобами англійської мови (на 
матеріалі курсу «Теорія і методика формування математичних 
уявлень») 
 

Губар Дар’я Євгенівна – аспірант Донецького національного університету 
Реалізація ідей гуманізму у професійній підготовці майбутнього 
педагога 

 

Дмитрук Анна Олегівна – асистент кафедри дитячої творчості Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Розвиток пізнавальної активності студентів на семінарських 

заняттях з курсу «Дошкільна лінгводидактика» 

 
Дорошенко Зеля Павлівна – старший викладач кафедри дошкільної та початкової 
освіти Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради 

Формування інформаційної компетенції педагогів ДНЗ у системі 
післядипломної педагогічної освіти 

 

Зьолко О. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Формування інтелектуальної цивілізації в ХХІ столітті 

 

Кам’янченко С. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 
Особистість у дзеркалі вчення Михайла Драгоманова 

 

Кивлюк Ольга Петрівна – к. п. н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Інформатизація освітнього процесу у ВНЗ: інформаційні освітні 
технології 

 
Коржук Ольга Сергіївна – асистент кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М.П. Драгоманова 
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Роль педагогічної практики у формуванні емпатійності майбутніх 
вихователів 

 
Корнеева Татьяна Владиславовна – к. п. н., доцент Института педагогики и 
психологии Государственного образовательного учреждения города Москвы 
«Московский городской педагогический университет» 

Мотивация и проблема профессиональной ориентации студентов 
 
Кот Наталія Михайлівна – к. п. н., доцент кафедри теорії та історії дошкільної 
педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання 

дошкільників 

Котик Тетяна Миколаївна – д. п. н., професор, завідувач кафедри філології та 
методики початкової освіти Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 

Пошуки оптимальних умов формування професійної готовності  
студентів до навчання дошкільників рідної мови 

 
Клепацька Олена Олександрівна – вихователь ДНЗ №218 м. Києва 

Творчий підхід у підготовці до занять як засіб професійного 
зростання вихователя 

 
Кравченко А. – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Відповідальність еліти за національне виховання людини 
 
Курицина Марина – аспірант Подільського державного аграрно-технічного 
університету 

Формування професійних установок та їх роль в професійному 
самовизначенні особистості 

 
Лісневська Наталія Валентинівна – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Роль вихователя у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я 
дітей дошкільного віку 

 
Лосєва Наталія Миколаївна – д. п. н., професор кафедри вищої математики і 
методики викладання математики Донецького національного університету 

Розвиток креативних якостей особистості майбутнього педагога 
 
Луценко Ірина Олексіївна – к. п. н., доцент кафедри дитячої творчості, заступник 
директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитиноорієнтована спрямованість підготовки вихователів до 
формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

 

Мардарова Ірина – аспірантка кафедри дошкільної педагогіки 

Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського 

Особливості організації педагогічної практики в ДНЗ із 

використанням комп’ютерних технологій 
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Марків Олександра – викладач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Еволюція досліджень соціально-психологічного здоров’я молоді у 

педагогічній науці 

 
Матвієнко Світлана Іванівна – к. п. н., доцент кафедри дошкільної освіти 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Підготовка майбутніх вихователів до використання новітніх 
художніх технік у роботі з дітьми 

 
Мордоус Ірина Олександрівна – к. п. н., доцент кафедри теорії та історії дошкільної 
педагогіки, заступник директора з навчально-виховної роботи Інституту розвитку 
дитини НПУ імені М.П. Драгоманова 

Розвиток у майбутнього педагога діагностико-прогностичних вмінь 
як умова ефективного ознайомлення дітей з елементами іншомовної 
культури 

 
Науменко Тетяна Іванівна – к. п. н., ст. наук. співробітник Міжнародного науково-
методичного центру інформаційних технологій та систем НАН України та 
МОНмолодьспорту України 

Використання інформаційних технологій у підготовці педагогів-
практиків 

 
Нечай Світлана – к. п. н., доцент кафедри дошкільної педагогіки Республіканського 
ВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» 

Про підготовку майбутніх педагогів до музичного виховання 
дошкільників в умовах сучасної вищої освіти 

 
Новгородська Юлія Григорівна – к. п. н., доцент кафедри педагогіки та педагогічної 
майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Професійна підготовка менеджерів дошкільної освіти крізь призму 
сьогодення 

 
Онопрієнко Володимир Павлович – к. п. н., доцент Сумського національного 
аграрного університету 

Практична складова екологічної підготовки і перепідготовки кадрів 
 

Панчук Наталія – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Ціннісний контекст становлення молоді: проблема ідеалу 

 

Перепелиця Оксана – аспірант Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К.Д.Ушинського 

Творчість особистості як процес педагогічного, психологічного й 

соціального характеру 

 
Писаренко Анастасія Анатоліївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М.П. Драгоманова 

Типологія сучасного студента 
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Пінчук Євген Анатолійович – д. філософ. н., професор кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Модернізаційна культура викладачів вищих навчальних закладів 
 
Плахотнік Ольга Василівна – д. п. н., професор, завідувач кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти у Великій Британії 
 
Попова Лариса Броніславівна – к. п. н., доцент кафедри педагогіки та методик 
дошкільної та початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Підготовка студентів до формування у дітей дошкільного віку 
первинних навичок читання 

 
Попова Ольга Юріївна – асистент кафедри педагогіки та методик дошкільної та 
початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 

Підготовка майбутніх вихователів до формування графічних навичок 
письма в дітей дошкільного віку 
 

Стреха Елена Анатольевна – к. п. н., доцент кафедры методик дошкольного 
образования Белорусского государственного педагогического университета имени 
Максима Танка 

Личностно-ориентированный подход как условие и содержание 
подготовки будущих педагогов в высшей школе 

 
Уваркіна Олена Василівна – к. п. н., професор кафедри соціальної філософії та 
філософії освіти Інституту філософії освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова 

Підготовка педагогічних кадрів в контексті соціально-філософської 
парадигми 

 
Флегонтова Наталия Петровна – к. п. н., профессор кафедры дошкольной 
педагогики Института  педагогики и психологии образования ГОУ ВПО «Московский 
городской педагогический университет» 

Подготовка специалиста дошкольного образования к организации 
сюжетно-ролевой игры детей 

 
Цибуляк Наталя Юріївна – асистент кафедри прикладної психології Бердянського 
державного педагогічного університету 

Спостереження як професійно важлива якість майбутнього 
вихователя дітей дошкільного віку 
 

Чередник Олена – аспірант кафедри педагогіки Слов’янського державного 
педагогічного університету 

Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності студентів як 
показник розвивального навчання 
 

Яковлєва Олена – к. філософ. н., доцент Київського інституту бізнесу та технологій 

Багатомовність як імператив доби й її значення для модернізації 

системи вищої освіти України 
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Boїena Muchacka - Prof. dr hab. Head of The Department of Preschool Pedagogy 

Pedagogical university of Cracow  

Problemy ksztaіcenia nauczycieli przedszkoli w kontekњcie zaіoїeс procesu 

boloсskiego 

 

Iwona Czaja - Chudyba – Dr hab. Pedagogical university of Cracow 

Przygotowanie nauczycieli do diagnozowania kompetencji  dzieci 
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Круглий стіл 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 

Модератори обговорення: Жумарова Моніка – доктор педагогічних наук, 

проректор Університету в Градец Кралове; 

Сухорукова Галина Вікторівна. – кандидат 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова.  

 
Секретар: Левінець Наталія Валентинівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти 
Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова. 

 

Аблітарова Аліде Рефікова – к. п. н., ст. викладач кафедри початкової освіти РВУЗ 

«Кримський інженерно-педагогічний університет» 

Особливості статево-рольової соціалізації дітей дошкільного віку в 

умовах міжетнічних відносин 

 
Антикало Антоніна Адамівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Пальчикова гімнастика як один із засобів оздоровчої технології 
 

Бобошко Світлана Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Соціалізаційний аспект готовності дітей до школи 
 

Буц Тетяна Юріївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток логіко-математичного мислення в процесі засвоєння 
дітьми старшого дошкільного віку логічних операцій 

 
Вачкова Светлана Николаевна – к. п. н., доцент, заместитель директора по научной 
работе Института педагогики и психологии образования ГОУ ВПО «Московский 
городской педагогический университет» 

Электронные развивающие ресурсы как компонент образовательной 
среды дошкольного учебного заведения 
 

Волкова Анастасія Андріївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей старшого  

дошкільного віку в процесі ознайомлення з природою 

 
Газіна Ірина Олександрівна - к. п. н., доцент кафедри педагогіки та методик 
дошкільної та початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 



 22 

Використання мелодійних музичних інструментів у практиці 
дошкільних навчальних закладів 

 
Григораш Людмила Михайлівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Особливості інтелектуального розвитку дітей старшого 
дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри 

 

Губеня Наталія Петрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку в різних видах 
ігрової діяльності 

 

Демчик Катерина Іванівна – асистент кафедри педагогіки та методик дошкільної і 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

Мистецтво живопису як засіб організації сучасного художньо-
естетичного середовища дошкільного навчального закладу 

 

Дидикало Юлія Тарасівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Виховання у дітей старшого дошкільного віку дружніх стосунків 

засобами образотворчого мистецтва 
 

Дич Леся Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Естетичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами 
розповідей природничого змісту 

 

Дубинина Дина Николаевна – к. п. н., заведующий кафедрой методик дошкольного 
образования Белорусского государственного педагогического университета имени 
Максима Танка 
Дубинин Д. 

Историческая пропедевтика в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста 
 

Запорожець Ольга Василівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток мовленнєвої активності дитини раннього віку в умовах 
сімейного виховання 

 

Зотова Ірина Василівна – к. п. н., старший викладач кафедри дошкільної освіти 

РВУЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» 

Формування комунікативної діяльності у різновікових групах 

дошкільного навчального закладу 
 

Катренко Олена Дмитрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Активізація рухової діяльності дітей старшого дошкільного віку під 
час прогулянки 
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Кащенко Наталія Володимирівна – викладач іноземної мови, м. Київ 

Особливості проведення занять з іноземної мови в центрах розвитку 

дитини 

Кащук Наталія Петрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Вплив сенсорного виховання на розумовий розвиток дітей раннього 
віку 

 

Клюшкіна Тетяна Андріївна – асистент кафедри дошкільної освіти Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Методика використання «дарунків» Фр. Фребеля для формування 
елементів математики у дошкільників 

 

Козачок Валентина Вячеславівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Збагачення англомовного словника дітей старшого дошкільного віку 
 

Кольга Світлана Петрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Формування початкових економічних уявлень старших дошкільників 
засобами гри 

 

Кравченко Мар’яна Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розумове виховання дітей раннього віку 
 

Ковальський Андрій Михайлович – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Інформаційні технології як засіб морального виховання дітей 

дошкільного віку 

 

Костюк Ніна Карлівна – викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

імені Михайла Грушевського 

Методи і прийоми формування рухових навичок у дітей дошкільного 

віку 

 
Левінець Наталія Валентинівна – к. п. н., доцент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Виховний потенціал соціального компоненту здоров’язберігаючого 

середовища дошкільного навчального закладу 

 

Лисакова Ірина Василівна – к. п. н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Ранній музичний розвиток дитини засобами класичної музики 
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Лохвицька Любов Василівна – к. п. н., доцент кафедри педагогіки і методики 

дошкільної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Планування освітнього простору дошкільного навчального закладу: 

аналіз та шляхи удосконалення 

 
Луцик Юлія Василівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Система морального виховання дітей дошкільного віку в умовах 
співробітництва ДНЗ і сім’ї 

Любарська Іларія Петрівна – викладач Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

Співпраця дошкільного закладу і родини у контексті підготовки 

дитини до школи 
 

Майструк Олена Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Виховання основ мовленнєвої особистості у дітей старшого 
дошкільного віку в процесі бесід на етичні теми 

 

Мельник Наталія Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі 

дидактичних ігор природничого змісту 
 

Мустафаева Зюре – к. п. н., доцент кафедри дошкільної освіти Республіканський 

ВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» 

Особенности создания здоровьесберегающей системы в дошкольном 

учебном заведении 
 

Непомняща Тетяна Володимирівна – асистент Горлівського автомобільно-

дорожного інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

аспірант Донецького національного університету 

Формування комунікативної компетентності дітей у процесі 

колективної творчої діяльності 
 

Онищенко Анна Сергіївна – аспірант кафедри педагогіки дошкільної та початкової 

освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Використання мультимедійних засобів у навчанні дошкільників 

англійської мови 
 

Ошовська Алла Юріївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку в природі 
 

Павленко Майя Володимирівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 
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Розвиток пізнавальних інтересів у дітей старшого дошкільного віку в 
процесі використання технічних засобів навчання 

 
Палєжаєва Катерина Сергіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Методика активізації іншомовної лексики у дітей старшого 
дошкільного віку на заняттях з образотворчої діяльності 

 

Пихтіна Ніна Порфиріївна – к. п. н., доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості формування негативних проявів у поведінці 

дошкільників, що зумовлені кризами психовікового розвитку 

Поліщук Інна Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Формування у дітей старшого дошкільного віку соціального здоров’я 
засобами інноваційних технологій 

 

Поліщук Катерина Миколаївна – асистент кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Сутність поняття «сучасна іграшка» у науковому дискурсі 

 
Салабай Оксана Богданівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку в різних 
видах діяльності 

 
Синьовська Наталія Іванівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Зміст самостійної зображувальної діяльності у розвитку творчих 
здібностей дітей старшого дошкільного віку 
 

Сиротич Наталія Богданівна – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Сучасна класифікація театралізованих ігор дошкільників 

 
Сліпченко Наталія Геннадіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Готовність дітей старшого дошкільного віку до школи 
 
Сухорукова Галина Вікторівна – к. п. н., професор, завідувач кафедри дитячої 
творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова 

Активізація творчих задумів дитини в умовах мистецького 

розвивального середовища 

 
Тарасенко Юлія Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 
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Співпраця дошкільного закладу та сім’ї по формуванню у дітей 

старшого дошкільного віку перших екологічних уявлень 

 
Тукач Ірина Іванівна – к. п. н., доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

До проблеми формування у дошкільників ціннісного ставлення до 

своїх базових прав в сім’ї 

 

Цубер Екатерина – викладач Белорусского государственного педагогического 

університета шимени Максима Танка 

Учет репрезентативных систем как фактор дифференциации 

обучения дошкольников 

 
 

Шевченко Оксана Валеріївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Педагогічні умови розвитку експресивного мовлення дітей раннього 

віку у розвивальному середовищі сім’ї 

 
Шейкіна Жанна Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток образності мовлення дітей у процесі навчання розповідання 
за репродукціями картин 

 
Шперкач Оксана Іванівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток абстрактно-логічного мислення дітей старшого 
дошкільного віку засобами конструктивних ігор 

 

Штихалюк Олена Павлівна – навчально-виховний комплекс «Всезнайко», голова 

мережі дошкільних навчальних закладів 

Предмет «Інтелекторика» - як базовий предмет з розвитку 

психічних процесів дошкільника 

 

Якименко Людмила Юріївна – старший науковий співробітник лабораторії 

дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

Дитячий колектив – простір для пізнання старшим дошкільником 

основ для життєдіяльності 

 

Якубчик Ольга Миколаївна – викладач Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

Розвиток пізнавальної активності дошкільників у процесі організації 

пошуково-дослідницької діяльності 

 

Anna Szkolak – dr Pedagogical university of Cracow  

Early childhood education teacher – challenges and expectations 
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Irena Adamek – Prof. Dr hab., Director of the Institute of Pre-School and Early School 

Education, Pedagogical university of Cracow 

Experience of base constructing knowledge by child  

 

Monika Zumarova – Paed.Dr., Ph.D, prorector for Strategy and Development, University of 

Hradec Kralove 

Joint organization of free time children of pre-school age aud their parents 
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Круглий стіл 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА У СТРУКТУРІ ДОШКІЛЛЯ 
Модератори обговорення: Веракса Микола Євгенійович – доктор психологічних 

наук, декан факультету психології освіти Інституту 

психології імені Л. С. Виготського Російського 

державного гуманітарного університету 

Кузьменко Віра Ульянівна – доктор психологічних 
наук, професор кафедри теорії та історії дошкільної 
педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова; 
 

Секретар: Гальченко Вікторія Миколаївна – кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Аверьянова Татьяна Станиславовна – преподаватель кафедры общей и детской 

психологии Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка 

Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста 

 

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

Віртуалізація свідомості: до проблеми визначення сутності поняття 
 
Вдовиченко Марія Петрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку 
 

Гальченко Вікторія Миколаївна – к. психол. н., викладач кафедри теорії та історії 

дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Роль психолога у створенні креативно-збагаченого середовища у 

дошкільному навчальному закладі 

 

Герасимова Ельвіра Миколаївна – д. філософ. н., професор кафедри менеджменту 

та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Проблематика особистісного самовираження та самореалізації у 

системі виховання дітей дошкільного віку 

 

Гергель Євгеній – к. п. н., доцент кафедри психології та педагогічних технологій, 
декан педагогічного факультету КПІ Криворізького національного університету 

Несвідомі детермінанти креативності 

 
Жуков Павло Юрійович – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток творчості у дітей старшого дошкільного віку засобами 
проектних технологій 
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Карабаєва Ірина Іванівна – к. психол. н.,старший науковий співробітник Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

Методи корекції і розвитку дошкільників: ігри з піском 

 

Катюк Ярослава Леонідівна – к. психол. н., старший викладач кафедри теорії та 

історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Психологічні аспекти деонтологічних принципів у професійній 

діяльності педагога 

 

Коломієць Олена – к. філософ. н., доцент Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького 

Природа та поняття агресивності 

 

Колоскова Ірина Анатоліївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М.П Драгоманова 

Психологічна готовність дітей до школи 

 

Король Олена Петрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дітей старшого 
дошкільного віку 

 

Космодем’янська Олена Григорівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М.П Драгоманова 

Кольоротерапія як засіб гармонізації психоемоційного стану дітей 

старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу 

 

Леганькова Ольга Викторовна – к. психол. н., доцент, заведующий кафедрой общей 

и детской психологи факультета дошкольного образования  Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка 

Психологическое сопровождение родительства в работе дошкольного 

психолога 

 
Листопад Олексій – к. п. н., доцент Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

Творчі прояви дітей раннього віку 

 

Лісовий Оксен – старший науковий співробітник Інституту обдарованої дитини 
НАПН України 

Ідентифікація та самоідентифікації особистості: підходи та 

концепції 

 
Макаренко Світлана – к. філософ. н., радник директора Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 
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Обдарованість як здатність особистості до творчості 

 

 

Маковецька Наталія Анатоліївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку в процесі 
інтегрованих занять 

 

Мацюк Наталія Вячеславівна - магістр Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Розвиток дитячої обдарованості в художньо-мовленнєвій діяльності 

 

Піроженко Тамара Олександрівна – д. п. н., професор, завідувач лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

Загальнолюдські цінності як простір оцінювальної діяльності 

дошкільника 

Полторацька Світлана Станіславівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Діти з особливими потребами: психолого-педагогічні аспекти 
раннього втручання 

 

Салютнова Вікторія – старший преподаватель кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования  ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени Н.Г. 

Чернышевского» 

Шибанова Наталія – доцент кафедры теории и истории педагогики ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 

Феноменология творческог осамовыражения ребенка старшего 

дошкольного возраста 

 

Сушицька Катерина Сергіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. 

Драгоманова 

Оцінка розвитку креативності старшого дошкільного віку 

 

Суятинова Катерина Євгеніївна – асистент кафедри дошкільної освіти 

Криворізького державного педагогічного університету 

Роль психологічної служби дошкільного закладу у психолого-

педагогічній готовності дитини до школи 

 

Усик Дмитро – викладач Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

Дослідження оволодіння старшими дошкільниками психологічним 

механізмом перетворення у сюжетно-рольовій грі 
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Финькевич Людмила Владимировна - к. психол. н., доцент кафедры общей и 

детской психологи Белорусского государственного университета 

имени Максима Танка 

К вопросу социально-психологических детерминант 

здоровьесберегающей системы дошкольного учреждения 

 

 

Ханзерук Лілія Олексіївна – к. п. н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

До питання розробки програм для дошкільників з особливостями 

психофізичного розвитку 

 

Хмелєва-Токарєва Ольга Василівна – директор Методичного центру практичної 

психології та соціальної роботи Управління освіти Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Ярова Ганна Олегівна – практичний психолог Методичного центру практичної 

психології та соціальної роботи Управління освіти Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Збереження психологічного здоров’я дітей в дошкільному 

навчальному закладі при взаємодії з батьками 

 

Хміль Ірина Василівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Малювання як засіб позитивного впливу на самопочуття дітей 
старшого дошкільного віку 

 

Шиян Игорь Богданович – к. психол. н., заведующий Учебно-исследовальским 

центром развития ребенка НИИСО Московского государственного педагогического 

университета 

Оперирование противоположными отношениями в дошкольном 

возрасте 

 
Яременко Лілія – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Вікові особливості формування творчих здібностей особистості 
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Відповідальний секретар – к. п. н. Луценко І.О. 

Комп’ютерна верстка – Доценко О.О. 

 

 


