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професор, директор Інституту дошкільної і шкільної 

педагогіки Педагогічного університету імені Комісії 

Народної Освіти в Кракові 

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

заступник директора з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Секретар Левінець Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та інноваційних технологій 

дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

 

ДОПОВІДІ: 

 

Андреєва Тамара Титівна – кандидат філософських наук, доцент ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» 

Екологічна освіта та виховання дітей дошкільного віку під час 

роботи в куточку природи (світ рослин) 

 

Баранова Вероніка Володимирівна – аспірант кафедри теорії і методики 

дошкільної освіти ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

Взаємозв’язок мовленнєвої та образотворчої діяльності дітей у 

дошкільному навчальному закладі 

 

Воронецкая Людмила Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» 

Нормативное и интерпретативное понимание социальных 

компетентностей детей дошкольного возраста 
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Горгош Людмила – здобувач Прикарпатського національного університету 

імені В. Стефаника 

Реалізація принципів наступності та перспективності в дошкільній 

та початковій ланці освіти в навчанні граматики 

 

Григораш Л. – вихователь ДНЗ Гребінківської селищної ради Васильківського 

району Київської обл. 

Використання сюжетно-рольових ігор в навчально-виховному 

процесі ДНЗ: напрями вдосконалення 

 

Грицишина Таїсія Іванівна – науковий співробітник відділу діагностики 

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Інноваційний простір дошкільної освіти: від педагогічної діяльності 

– до новаторства 

 

Дидикало Юлія – вихователь ДНЗ № 436 м. Києва 

Методика формування дружніх стосунків між дітьми в колективній 

образотворчій діяльності 

 

Дідков Олександр Михайлович – здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 

Особливості формування здорового способу життя в дитячому віці 
 

Дмитрук Анна Олегівна – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Український народний фольклор як засіб екологічного виховання 

дітей дошкільного віку 

 

Доманова Ольга – старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Маріупольського державного університету 

Ярець Катерина – студентка ІІІ курсу Маріупольського державного 

університету 

Іміджеві складові сучасного дошкільного навчального закладу нового 

типу 

 

Зайцева Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету 

Емпіричне дослідження ефективності формування у дітей старшого 

дошкільного віку уявлень про об’єкти довкілля 
 

Кащук Наталія – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Специфіка організації предметно-ігрового середовища в контексті 

сенсорного розвитку дітей раннього віку 
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Кивлюк Ольга Петрівна – кандидат  педагогічних наук, професор Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Інформаційна культура сучасної дитини 

 

Киричок Вікторія Олегівна – вчитель-тифлопедагог дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу №28 «Горобинонька» Білоцерківської 

міської ради Київської області, 

Романюк Оксана Валеріївна – вихователь-методист дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу №28 «Горобинонька» Білоцерківської 

міської ради Київської області 

Побачити світ новими очима 

 

Козачок Валентина – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Методика збагачення англомовного словника дітей старшого 

дошкільного віку під час спостережень в природі 

 

Колесніченко Марина Яківна – аспірант кафедри теорії та історії дошкільної 

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

Сутність здоров’я та його роль у становленні особистості дитини 

дошкільного віку 

 

Коломійченко Наталія Анатоліївна – вчитель-дефектолог (тифлопедагог) 

дошкільного навчального закладу № 755 для дітей з порушеннями зору м. Києва 

Педагогічна підтримка особистісного розвитку старших 

дошкільників з порушеннями зору як актуальна проблема корекційної 

педагогіки 

 

Костюк Світлана – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Естетичне виховання дошкільника – складова гармонійного розвитку 

дитини 

 

Кот Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

До питання про технології екологічного виховання дошкільників: 

загальний підхід 

 

Кравченко Мар’яна – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Специфіка формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку 

засобами дидактичних ігор 
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Левінець Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Моделювання здоров’язберігаючого середовища дошкільного 

навчального закладу: сучасні підходи 

 

Линовицька Олеся Вікторівна – кандидат медичних наук (лікар-стоматолог), 

керівник Центру міжнародних проектів «Євроосвіта» 

Формування відповідальності як проблема виховання дитини 
 

Лісневська Наталія Валентинівна – асистент кафедри дошкільної педагогіки і 

психології Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Використання тренажерів і тренажерних пристроїв у системі 

фізичного виховання дітей дошкільного віку з метою їх оздоровлення 

 

Мельничук Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

директора з науково-методичної роботи Прилуцького гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. І. Я. Франка 

Емоційно-ціннісний розвиток старших дошкільників: технологія 

педагогічного впливу 

 

Мойко Оксана Степанівна – аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова, викладач 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

Впровадження нових навчальних технологій як соціальне завдання 
 

Павленко Майя – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Закріплення пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку 

в процесі використання ТНЗ (інтерактивної дошки) 

 

Париш Наталія Миколаївна – викладач (м. Суми) 

Екологічна культури дитини: від елементарного до високого і 

піднесеного 
 

Печко Наталія Віталіївна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова, викладач 

кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Шосткінського інституту Сумського 

державного університету 

Проблема раннього морального виховання і освіта 
 

Пихтіна Ніна Порфирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
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Моделювання превентивного виховного простору дошкільного 

навчального закладу 

Рібцун Юлія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії логопедії Інститут спеціальної педагогіки НАПН 

України 

Застосування компетентнісного підходу у спеціальній дошкільній 

освіті дітей із ОМЗ 

 

Савченко Інна Дмитрівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і 

психології Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Особливості психолого-педагогічного дослідження довіри дітей 

старшого дошкільного віку до дорослих 

 

Сидельникова Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України 

До проблеми виховання ціннісного самоставлення у дітей старшого 

дошкільного віку 

 

Силенко Марія – вихователь ДНЗ м. Фастова 

Виховання ціннісного ставлення до природи як складової екологічного 

виховання дітей старшого дошкільного віку засобами народних 

прикмет природничого змісту 

 

Скорофатова Зоя Тимофіївна – аспірант кафедри педагогіки та методики 

дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» 

Антоніми як засіб формування мовленнєвого мислення дітей 

старшого дошкільного віку 

 

Славнікова Жанна Олександрівна – практичний психолог дошкільного 

закладу № 30 «Іскорка» м. Шахтарськ Донецької області 

Психолого-педагогічний супровід дітей в умовах впровадження 

інноваційних технологій в дошкільному навчальному закладі 

 

Сташенко Ірина – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Педагогічні засади використання творів М. Приймаченко для 

навчання дітей старшого дошкільного віку декоративного 

малювання 
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Степанова Тетяна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної освіти і соціального розвитку особистості, декан 

факультету розвитку дитини Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського 

Компоненти і чинники формування змісту освіти  

 

Суддя Зоя Олександрівна – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка 

Пастушенко Наталія Борисівна – старший викладач Прилуцького гуманітарно-

педагогічного коледжу імені І. Я. Франка 

Системний підхід до формування пізнавальних інтересів дітей 

дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності 

 

Сухорукова Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Дитяче експериментування як засіб розвитку творчості в 

образотворчій діяльності 

 

Тимошенко Олена Іванівна – кандидат історичних наук, професор, проректор 

Європейського університету 

Проблема формування та впровадження інновацій в дитячий світ 
 

Шперкач Оксана – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Вплив конструктивних ігор на розвиток логічного мислення дітей 

старшого дошкільного віку 

 

Якименко Людмила Юріївна – старший науковий співробітник лабораторії 

дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

Чинники формування уявлень старшого дошкільника про дитячу 

життєдіяльність 

 

Янісів Юлія Олександрівна – аспірант (м. Дрогобич) 

Інноваційність в системі роботи з дитиною 
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СЕКЦІЯ 3. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В РІЗНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ 

 

Голови секції Савенков О. І.  – доктор психологічних наук, доктор 

педагогічних наук, професор, директор Інституту 

педагогіки і психології освіти Московського міського 

педагогічного університету 

Піроженко Т. О. – доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії психології дошкільника 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

Секретар Гальченко В. М. – кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної 

педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

 

 

ДОПОВІДІ: 

 

Аблітарова Аліде – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

початкової освіти Кримського інженерно-педагогічного університету 

Типи статево рольової соціалізованості дітей старшого дошкільного 

віку 

 

Аверьянова Татьяна Станиславовна – магистр образования в области 

психологии, преподаватель кафедры общей и детской психологии УО 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» 

Психологические основы формирования половой идентичности в 

период детства 

 

Аніщенко Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Особливості психолого-педагогічного діагностування музичної 

обдарованості дошкільників 
 

Андросович Ксенія Анатоліївна – магістр психології, науковий співробітник 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Передумови креативного розвитку дошкільників 
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Андрущенко Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, завідувач 

кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Політична психологія дитини 
 

Бабич Наталія Миколаївна – аспірант Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України, вчитель-логопед спеціального дошкільного навчального закладу №49 

компенсуючого типу для дітей з порушенням зору м. Києва 

Особливості комунікативної діяльності дітей–дошкільників з 

порушеннями зору та інтелекту 

 

Гальченко Вікторія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М.П. Драгоманова 

Чинники актуалізації соціальної винахідливості дошкільників 

 

Горбачова Ольга – аспірант кафедри практичної психології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. Сковороди, асистент кафедри 

дошкільної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» 

Структура смислової сфери старшого дошкільника 

 

Губеладзе Ірина Гурамівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри 

теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Психологічні аспекти ігрової діяльності дошкільників в процесі 

вивчення іноземної мови 

 

Дем’яненко Світлана Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Психолінгвістичні аспекти метамовних проявів у дітей дошкільного 

віку 

 

Калмикова Лариса Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії психолінгвістики розвитку, завідувач кафедри психології 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» 

Мовленнєвий портрет старшого дошкільника 

 

Карабаєва Ірина Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

Психологічні умови виявлення інтелектуальної обдарованості 

старших дошкільників 
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Кобильченко Вадим Володимирович – доктор психологічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, 

провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки 

Концептуальні засади психологічного супроводу дошкільників з 

порушеннями зору 

 

Коломієць Олена Германівна – кандидат філософських наук, доцент 

Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького 

Агресивність дитини: проблема мінімізації 
 

Кузьменко Віра Ульянівна – доктор психологічних наук, професор Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова 

Технологія розвитку індивідуальності дошкільника 

 

Леганькова Ольга Викторовна – кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общей и детской психологии факультета дошкольного 

образования УО «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

Шиндюк Мария Викторовна – педагог-психолог ГУО «Я/с №543 г. Минска» 

Психологические основы развития детей раннего возраста в условиях 

материнской школы 

 

Магдич Ольга – аспірант кафедри практичної психології Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького 

Принцип задоволення та принцип реальності суб’єкта як чинники 

адаптації до соціальної нормативності 

 

Мацюк Наталія – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Розвиток соціальної обдарованості у дітей дошкільного віку в процесі 

художньо-мовленнєвої діяльності 
 

Мельничук Сергій – аспірант кафедри теоретичної та консультативної 

психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Сутність, структурні компоненти та критерії вивчення 

впевненості в собі 

 

Омельченко Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту 

спеціальної педагогіки НАПН України  

Психологічний супровід комунікативного становлення особистості 

дошкільника із затримкою психічного розвитку в умовах спеціального 
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дошкільного закладу 

 

Падалка Роман – аспірант кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки 

і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова 

Екологічні уявлення особистості як проблема психологічної науки 

 

Підручна Ірина – аспірант кафедри загальної та експериментальної психології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Структурно-змістові характеристики часової перспективи 

особистості як предмет наукового аналізу 

 

Піроженко Тамара Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України 

Ладивір Світлана Олексіївна – кандидат психологічних наук, провідний 

науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України 

Психологічний супровід становлення дошкільної зрілості дитини 

 

Святенко Юлія – аспірант кафедри педагогіки та психології НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Пізнання феномену регресії засобами глибинної корекції 

 

Сивик Оксана Анатоліївна – аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова 

Роль освіти у вихованні дитини як особистості 

 

Харченко Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Проблеми смислового сприймання дошкільниками усних розгорнутих 

висловлювань 

 

Чижевська Ольга Миколаївна – викладач кафедри управління та 

євроінтеграції Інституту соціології, психології та управління НПУ імені 

М. П. Драгоманова,  

Організаційна пам’ять: методологічні підходи до вивчення 

 

Шарапа Ганна – аспірант Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені І. Франка 

Неповноцінність особистості як проблема для застереження 

засобами освіти та виховання 
 

Шиян Ольга Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и истории психологии Российского государственного гуманитарного 
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университета 

Наглядная схема как средство решения диалектических задач у 

дошкольников 
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СЕКЦІЯ 4. ОСВІТА І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 

ДИТИНСТВА 

Голови секції Сергеюс Нейфахас – доктор соціальних наук, завідувач 

кафедри педагогіки дитинства Університету едукології 

Литви 

Кочубей Н. В.  – доктор філософських наук, професор 

кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Секретар Лисакова І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та інноваційних технологій 

дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

 

ДОПОВІДІ: 

Андрієнко Олена Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, 

докторант кафедри філософії Донецького національного університету 

Філософська рефлексія як механізм вирішення світоглядно-

психологічних проблем демократичного суспільства 

 

Андрущенко Тетяна Іванівна – доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри Національної консерваторії України 

Естетична культура підлітків: уроки вулиці і класичної освіти 
 

Ануфрієв Олег Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, старший 

науковий співробітник Національного музею народної архітектури та побуту 

України 

Своєрідність образно-символічної поетики української народної 

культури 

 

Артюшенко Оксана – викладач Міжрегіональної академії управління 

персоналом 

Трансформація свят українського суспільства під впливом процесів 

глобалізації 

 

Ахундова Амина – докторант кафедры психологии Азербайджанского 

государственного педагогического университета 

Политическая социализация как взаимодействие личности и 

политики 

 

Бесклетний Сергій Євгенович – здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 
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Політична потреба у демократії 
Блохін Олег Володимирович – здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 

Імідж спортсмена і держави: погляд з дитинства 
 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науково-педагогічна діяльність Якова Чепіги: головні напрями та 

зміст 

 

Богданова Наталія Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

загальноінженерних дисциплін Української інженерно-педагогічної академії 

(м. Слов’янськ) 

Дитинство в контексті формування основ культури особистості 
 

Бойчук Микола Андрійович – кандидат політичних наук, докторант НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Дитинство як початковий етап політико-правового навчання та 

виховання 
 

Бояринцев Олег – здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова 

Особливості патріотичного виховання підлітків 
 

Бурдейна Тетяна – аспірантка кафедри філософії і соціології Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

Етнокультурні комунікативні лакуни в мовному аспекті 

 

Ващенко Ольга Олександрівна – здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 

Політична культура дитини: можливість і реальний виховний 

процес 
 

Вернидуб Роман Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, професор 

кафедри педагогіки вищої школи, проректор з навчально-методичної роботи 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Освіта і виховання розпочинаються з дитинства 
 

Гавриленко Інна – аспірант кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного 

менеджменту Сумського державного педагогічного університету імені 

А. Макаренка 

Освітня політика в Україні як фактор становлення поглядів 

А. Макаренка на управління навчально-виховним закладом (початок 

20-х рр. ХХ ст.) 

 

Гавронська Тетяна Володимирівна – здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова 
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Правова культура дитини 
 

Гальченко Максим Сергійович – старший науковий співробітник Інституту 

обдарованої дитини НАПН України, здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Культурний потенціал особистості 
 

Гамерська Ірина Іванівна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

(м. Дрогобич) 

Норми освітньої діяльності для дітей і підлітків 
 

Дербак Микола Юрійович – здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова, директор 

науково-дослідницького центру з екології «Синевір» 

Екологія, культура і виховання підлітків 
 

Житнік Тетяна Сергіївна – асистент кафедри загальної психології 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

ім. Богдана Хмельницького 

Аналіз художніх образів митців епохи модернізму та малюнків 

старших дошкільників:дослідження аналогії 

 

Зуєв Віталій Миколайович – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії НТУУ «КПІ» 

Поняття впровадження в сучасному філософському дискурсі 

 

Ісаєва Марина – аспірант ХНПУ імені Г. Сковороди 

Освітньо-виховне середовище в творчій спадщині В. Сухомлинського 

 

Касьянов Дмитро Володимирович – кандидат філософських наук, здобувач 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

Нанотехнології для дитини 
 

Кліваденко Н.І. – аспірант кафедри соціальної філософії та філософії освіти 

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

Філософсько-педагогічна спадщина В.І. Шинкарука 

 

Копера Ірина Сергіївна – аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова 

Дитяче середовище і виховання 
 

Кочубей Наталія Василівна – доктор філософських наук, професор кафедри 

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

Культурно-дозвіллєва діяльність дітей у просторі сучасного 

«дорослого» суспільства 
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Красюкова Е.С. – аспирант кафедры педагогики и управления учебными 

заведениями РВУЗ «Крымский гуманитарный университет»  

Становление органов государственной опеки детей дошкольного 

возраста в Таврической губернии в середине Х1Х столетия 
Курняк Олег Анатолійович – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Політичне виховання дітей та підлітків 
 

Кух Людмила Петрівна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Елементи саморозвитку і навчально-виховний процес: 

взаємозалежність і протиріччя 
 

Лисакова Ірина  Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Масова культура та підготовка менеджерів соціокультурної сфери 

 

Лукаш Тетяна Леонідівна – здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 

Батьки і діти у виборчому процесі 
 

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

Проблема морального виховання дітей дошкільного віку в умовах 

співробітництва ДНЗ і сім’ї 

 

Макаренко Роман – аспірант НПУ імені М.П.Драгоманова. 

Політико-правова складова у вихованні дитини 
 

Макаренко Світлана Олегівна – кандидат філософських наук, радник 

директора Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Дитинство в системі соціалізації особистості 
 

Матусевич Тетяна – аспірант Київського університету туризму, економіки і 

права 

Історико-філософські уявлення ґендерної проблематики у сфері 

освіти 

 

Микулинская Ольга – преподаватель Института искусств государственного 

учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет 

имени К. Д. Ушинского» 

О необходимости внедрения куррикулума в образование (социально-

философский анализ) 

 
Міщик Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, професор Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
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Сапсаєнко Любов Василівна – молодший науковий співробітник, Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Соціально-педагогічні умови роботи соціального педагога з 

обдарованими дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах 

 

Моторина Надежда – ассистент кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования Забайкальского государственно-педагогического 

университета имени Чернышевского 

Формирование социокультурной компетентности дошкольников в 

полиэтническом детском саду 

 

Морозов Володимир Віталієвич – кандидат педагогічних наук, доцент, 

Криворізький державний педагогічний університет 

Освіта як чинник долі 

 

Олексенко Роман Іванович – кандидат економічних наук (м. Харків) 

Економічна культура дитини 

 

Олійник Олена Михайлівна – асистент кафедри педагогіки та методик 

дошкільної і початкової освіти Кам`янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

Інформаційне коло підготовки вихователів дошкільного навчального 

закладу до здійснення театралізованої діяльності 

 

Папка Тетяна – методист з наукової роботи відділу аспірантури і докторантури 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Символізм як складова філософсько-педагогічної системи Ф. Фребеля 

 

Перглер Тетяна Іванівна – кандидат політичних наук, директор офіційного 

представництва НПУ імені М.П. Драгоманова в Празі 

Державотворення і культура: проект для роботи з дитиною 
 

Подолян Галина – кандидат філософських наук, доцент кафедри етики, 

естетики та культурології філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Проблема моральної оцінки сучасних типів раціональності: 

З. Бауман, ДЖ. Рітцер 

 

Поліщук Катерина Миколаївна – асистент кафедри менеджменту та 

інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Історико-культурні детермінанти розвитку дитячої іграшки 
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Редькина Людмила Ивановна – доктор педагогических наук, профессор 

заведующий кафедры педагогики и управления учебными заведениями РВУЗ 

«Крымский гуманитарный университет» 

Ликург и Нефа - основоположники экспериментальной педагогики 

 

Сулима Олеся Петрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Засоби масової інформації та соціалізація дитини в умовах сучасної 

України 

 

Тарасенко Віталій Анатолійович – здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова 

Проблема критеріїв у визначенні якості політичного виховання 

особистості 
 

Ушій Світлана Несторівна – кандидат філософських наук, доцент (м. Чернівці) 

Інновації в культурі і освіті 
 

Фатхутдінова Олена – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного 

факультету Київського університету туризму, економіки і права 

Практика використання правової освіти при формуванні 

організаційної культури українців 

 

Черненко Виктория – психолог-консультант по практической философии 

г. Москва 

Особенности построения аргументации деловой коммуникации 

 

Федоренко Анатолій Петрович – здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 

Дитинство в дзеркалі громадянської освіти 
 

Циркін Ігор Маркович – здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова 

Політична культура та її формування в дитячому віці 
 

Шахрай Валентина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи Білоцерківського інституту економіки та управління 

Інтерналізація соціальних ролей підлітками та учнівською молоддю 

засобами театрального мистецтва 

 

Шевцова Наталья – старший преподаватель Крымского инженерно-

педагогического университета 

О направлениях работы дошкольных учебных заведений по охране, 

защите и реализации прав детей 
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Яременко Лілія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Виховання креативності в закладах освіти позашкільного типу 
 

Ярчук Юлія Геннадіївна – викладач, (м. Одеса) 

Формування відчуття екології і здорового способу життя як 

предмет дитячого просвітництва і виховання 
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СЕКЦІЯ 5. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА У ПРОЕКЦІЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Голови секції Воронецька Л. М. – кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету дошкільної освіти 

Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка 

Сухорукова Г. В. – кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри дитячої творчості 

Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

 

Секретар Шулигіна Р. А. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки 

Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

 

ДОПОВІДІ: 

 

Артемова Любов Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу аспірантури та кафедри педагогічної майстерності Київського 

міжнародного університету 

Методична підготовка студентів магістратури до практичної 

навчальної діяльності в ролі викладача 

 

Бєлікова Олена – асистент кафедри дошкільної освіти Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Підготовка вихователів до розвитку особистості дошкільника 

засобами музичного мистецтва 

 

Білогур Влада Євгеніївна – здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук, доцент Дніпропетровського державного університету 

фізичної культури та спорту 

Соціологічний портрет сучасного студентства 
 

Борисова Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» 

Розвиток творчої особистості у контексті професійного навчання 
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Вахняк Надія Вікторівна – аспірант Луганського національного університету 

імені Т. Шевченка, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та 

дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

Проектна діяльність педагогічного колективу з формування 

культури батьківства молодої сім’ї 

 

Волощенко Наталія Олександрівна – асистент кафедри менеджменту та 

інноваційних технологій дошкільної освіти, аспірант Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Характеристика педагогічних умінь студентів, необхідних для 

організації інтегрованого навчання дошкільників елементам 

математики та іноземної мови 

 

Грицик Н. В. – аспирант кафедры педагогики и управления учебными 

заведениями РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» 

Формування культурологічної компетентності у вчителів іноземної 

мови для роботи з дітьми дошкільного віку 

 

Дубинина Дина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой методик дошкольного образования УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

Практико-ориентированное образование будущих педагогов как 

движущая сила повышения качества их профессиональной 

подготовки 

 

Журавель Валентина Іванівна – викладач Прилуцького гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка 

Професійна підготовка студентів до впровадженя оздоровчих 

інноваційних технологій в практику роботи ДНЗ 

 

Загородня Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного 

університету ім. О. Довженка 

Гура Світлана – вихователь дошкільного закладу № 34 «Золота рибка» м. Жовті 

Води 

Критерії готовності вихователів дошкільних закладів до створення і 

розвитку позитивного педагогічного іміджу 
 

Заїка Олена Яківна – старший  викладач кафедри дошкільної педагогіки і 

психології Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Структура художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів 
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Калмиков Георгій Валентинович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри практичної психології Слов’янського державного педагогічного 

університету 

Формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутнього 

вихователя ДНЗ 

 

Коржук Ольга Сергіївна – асистент кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти, аспірант Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Емпатія як професійно значуща якість особистості вихователя 

дітей дошкільного віку 

 

Котлова Людмила Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Ціннісні орієнтації у професійній спрямованості студентів 

 

Кудрявцева Олена Альбертівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної педагогіки Інституту дошкільної та спеціальної освіти Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

Досвід запровадження рейтингової системи оцінювання знань 

майбутніх педагогів з дошкільної освіти у курсі «Вступ до 

спеціальності» 

 

Луценко Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Організація активної практики студентів з формування 

комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

 

Марєєва Тетяна Вікторівна – аспірант, асистент кафедри дошкільної 

педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Позитивний професійний імідж майбутнього вихователя 

дошкільного навчального закладу: актуальність та перспективи 

наукових досліджень 

 

Мисовська Галина Ігорівна – науковий співробітник Інституту обдарованої 

дитини НАПН України 

Соціокультурні сучасних студентів як предмет наукового розгляду 
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Москалик Ельвіна Анатоліївна – асистент кафедри дитячої творчості, аспірант 

Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Позанавчальна діяльність у вищому навчальному закладі як засіб 

формування духовного світу студентської молоді 

 

Несух Людмила Михайлівна – кандидат історичних наук, директор 

Закарпатського філіалу Київського славістичного університету 

Вплив мотивації на якість навчальної діяльності студентів 

 

Онопрієнко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, доцент 

Сумського національного аграрного університету 

Екологічна складова у професійній практиці аграрного університету 

 

Панченко Тетяна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Організація педагогічної діяльності з формування психологічної 

готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до 

самостійної навчальної діяльності 

 

Пасько Катерина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка 

Особливості використання вербальних і невербальних засобів 

комунікації сучасними педагогами в професійній діяльності 

 

Петько Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова 

Підготовка майбутніх педагогів до навчання іноземної мови в 

дошкільних освітніх закладах 

 

Пінчук Євген Анатолійович – доктор філософських наук, професор, провідний 

науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України 

Стратегії сучасного університету: основні напрями розвитку 

 

Родионова Юлия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

Института педагогики и психологии образования Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет»  

Организация самостоятельных исследований студентов как способ 

совершенствования их профессиональных навыков и умений 

 

Романова Марина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

декан Института педагогики Сахалинского государственного университета 
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Содержание и структура психолого-педагогического потенциала 

личности педагога 

 

Руденко Юлія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, докторант 

Використання методу „кейс-стаді” в розвитку увиразнення 

мовлення майбутніх вихователів 

 

Саврасова-В’юн Тетяна – здобувач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

Психологічні особливості розвитку громадянської активності 

старшокласників в умовах загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Сергеюс Нейфахас – доктор соціальних наук, завідувач кафедри педагогіки 

дитинства Університету едукології Литви 

Алдона Мазолевскене 

Сигита Монтвилайте 

Обеспечение качества подготовки дошкольных педагогов в высшей 

школе Литвы: организационно-управленческий аспект 

 

Скалозуб Тетяна Іванівна – аспірант кафедри теорії і методики дошкільної 

освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського 

Проблема підготовки майбутніх вихователів до професійної 

діяльності 

 

Смірнова Яна Василівна – аспірант ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

Особливості розвитку професійної рефлексії вихователя дошкільного 

навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти 

 

Чернігівська Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри практики та методики навчання англійської мови 

Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

Змістово-технологічне забезпечення підготовки майбутніх вчителів 

іноземної мови до здійснення самоосвітньої діяльності 

 

Шулигіна Раїса Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Особливості професійної соціалізації студентської молоді в 

освітньому просторі ВНЗ 
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Презентація досвіду освітньої діяльності 

«Інноваційна діяльність дошкільних навчальних закладів» 

Тема презентації Освітній заклад 

Досвід освітньої діяльності Коммунальное учреждение «Ясли-сад 

«Радуга» г. Харцызск 

Музейна педагогіка як засіб 

морального виховання 

ДНЗ Оболонського району м. Києва  

№ 573, 263, 606, 590 

Нетрадиційний підхід до 

використання сучасного 

фізкультурного обладнання як 

варіант підвищення інтересу до 

фізичної культури у дітей 

дошкільного віку 

ДНЗ № 573 Оболонського району 

м.Києва 

Досвід освітньої діяльності ДНЗ № 263 «Веселка» Оболонського 

району м. Києва 

Дошкільнятам про зоряне небо Вихователь ДНЗ № 606 Оболонського 

району м. Києва 

Створення міні-музею у дитячому 

садку 

ДНЗ № 590 Оболонського району 

м. Києва 
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Контакти: 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Адреса: 01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9 

тел./факс: (044) 234 11 08    web: www.npu.edu.ua 

 

 

Інститут розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Адреса: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 47 

тел./факс: (044) 463 92 10    web: www.ird.npu.edu.ua 

e-mail: child_institute@ukr.net 

http://www.npu.edu.ua/
http://www.ird.npu.edu.ua/
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Відповідальний секретар – к.п.н. Луценко І. О. 

Компютерна верстка – Бабій М. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


