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26. Мельничук Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з науково-методичної роботи Прилуцького 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка  

Теоретико-методичні засади педагогічного стимулювання 

морального вибору дошкільників 
 

 

27.  Нападій Наталія Вікторівна – асистент кафедри дитячої творчості 

Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Декоративне мистецтво як засіб і середовище розвитку 

творчості дітей у малюванні 

 

28.  Німченко Вавлентина Сергіївна – методист ДНЗ № 532, м. Київ, 

магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова 

Розвиток мовленнєвої активності у дітей раннього віку в умовах 

дошкільного навчального закладу 



 

29. Омеляненко Алла Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної освіти Бердянського державного 

педагогічного університету 

Лінгводидактичні засади навчання старших дошкільників 

складати розповіді-роздуми 
 

30. Пастухова Марина Владимирова – асистент кафедры общей 

психологии Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина 

 Ковалева Татьяна Николаевна - методист-организатор дошкольного 

образования Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина 

Развитие гуманных чувств у дошкольников к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

31. Суддя Зоя Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка; 

Пастушенко Наталія Борисівна – викладач Прилуцького гуманітарно-

педагогічного коледжу імені І. Я. Франка; 

Еколого-розвивальне середовище як засіб екологічного виховання 

дітей дошкільного віку 
 

32. Погрібна Лілія Василівна – аспірантка Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені В. Винниченка  

Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку з 

нейротичними ускладненнями розвитку 

 

33. Погрібняк Ніна Василівна – старший  викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти КЗ "Запорізька обласна академія післядипломної 

педагогічної освіти" Запорізької обласної ради 

Cоциокультурная среда дошкольного образовательного 

учреждения и еѐ влияние на художественно-эстетическое 

развитие ребѐнка дошкольного возраста 
 

34. Поліщук Катерина Миколаївна – асистент кафедри менеджменту та 

інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова  

Фактори формування світоглядних уявлень дітей старшого 

дошкільного віку 

 

35. Попова Лариса Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та методик початкової і дошкільної освіти Кам янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 



Особливості засвоєнння складу як фонетичної одиниці 

мовлення в дошкільному віці 

 

36. Рогальська Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного 

педагогічного університету імені П. Тичини  

Педагогічний супровід правового виховання особистості в 

умовах НВК „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад” 

 

37. Савіновська Лариса Іванівна – вихователь дитячого будинку, м. 

Житомир, магістрант Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

До питання про формування почуття відповідальності у дітей 

старшого дошкільного віку в процесі навчально-ігрової 

діяльності 

 

38. Скрипник Неля Іванівна – старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки і психології Уманського державного педагогічного 

університету імені П. Тичини  

Організація процесу формування основ толерантності у дітей 

старшого дошкільного віку 

 

39. Сосюра Олена Володимирівна – магістрантка Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М.П.Драгоманова 

Основні напрями досліджень у вирішенні проблеми активізації 

рухової діяльності дітей дошкільного віку 

 

40. Старжинская Наталья Степановна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры методик дошкольного образования Белорусского 

государственного педагогического университета имени М. Танка 

Игрушка как отражение культуры нации в воспитании детей 

 

41. Науменко Тетяна Іванівна – старший науковий співробітник 

Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та 

систем НАН України та МОН України 

Стеценко Ірина Борисівна – науковий співробітник Міжнародного 

науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН 

України та МОН України 

Інформаційні технології для дітей раннього і дошкільного віку 

 

42. Сухорукова Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 



Формування у дітей старшого дошкільного віку почуття 

успішності в процесі малювання нетрадиційними техніками 

 

43.  Ужва Наталія Ігорівна – вихователь ДНЗ № 32 «Оленка», м. Біла 

Церква, магістрант Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

Формування уявлень старших дошкільників про працю дорослих 

 

44. Шапран Юрій Петрович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

біології та методики викладання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет” 

Концептуальні підходи до створення інноваційного освітнього 

середовища 

 

45. Шевченко Світлана Олександрівна – вихователь ДНЗ № 9, 

м. Васильків, магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Використання легенди як жанру фольклору в процесі 

ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними 

символами-оберегами 

 

46. Шелестова Людмила Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН 

України 

Теоретичні підходи щодо формування картини світу старших 

дошкільників 
 

47. Шпильова Алла Володимирівна– вихователь ДНЗ № 753, м. Київ, 

магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова  

Теорія розв’язання винахідницьких задач як педагогічний засіб 

розвитку художньо-творчих здібностей у дітей дошкільного 

віку 

 

48. Якименко Людмила Юріївна – старший науковий співробітник 

лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН 

України 

Розвиток взаємодії молодших дошкільників з однолітками в 

умовах виховного процесу 

 

49. Яремчук Світлана Миколаївна – магістрант Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Формування емоційного здоров’я дітей дошкільного віку 

засобами казкотерапії 

 



50. Ярмоленко Оксана Вікторівна – магістрант Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Естетичний розвиток дітей старшого дошкільного віку 

засобами творів художньої літератури 



 

СЕКЦІЯ 3. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ 

ІНСТИТУЦІЯХ 

 

Голови секції Веракса М.Є. – доктор психологічних наук, професор, 

керівник навчально-дослідницького Центру розвитку 

дитини НІІСО Московського міського педагогічного 

університету; 

Піроженко Т.О. – доктор психологічних наук, 

завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

 

Секретар Руденко І.М. – кандидат психологічних наук, викладач 

кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки 

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

 

 

ДОПОВІДІ: 

 

1. Байєр Ольга Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ "Запорізька обласна академія 

післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради  

Емоційне благополуччя дитини в освітньому просторі ДНЗ 
 

2. Бабюк Сергій Миколайович – викладач кафедри педагогіки та 

методики фізичного виховання Кам'янець-Подільського національного 

університету імені І. Огієнка  

Організація спільних форм роботи з батьками з проблем 

фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку 

 

3. Барабащук Ганна Володимирівна – асистент кафедри психофізіології 

та медичної психології Чернівецького національного університету 

імені Ю.  Федьковича  

До проблеми виховання дітей у дистантних сім`ях 
 

4. Бенедь Алла-Лідія Євгенівна – вихователь ДНЗ «Барвінок», м. Львів, 

магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова  

Виховання у дітей старшого дошкільного віку позитивного 

емоційно-ціннісного ставлення до довкілля в процесі 

екологічного виховання 



5. Горецька Олена Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної освіти Бердянського державного 

педагогічного університету 

 Оптимізація спілкування батьків з дітьми дошкільного віку 

 

6. Гук Ірина Іванівна – вихователь ДНЗ "Лісова казка", с. Добростани, 

Яворівський р-н, Львівська обл., магістрант Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова  

Співпраця ДНЗ та сім`ї по вихованню  патріотичних почуттів 

у дітей старшого дошкільного віку 

 

7. Денисюк Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології 

та соціальної педагогіки Київського університету імені Б. Грінченка  

Особливості соціально-педагогічної роботи із сім`ями, які 

виховують дітей раннього віку 

 

8. Деснова Ірина Сергіївна – асистент кафедри гуманітарних наук РВНЗ 

„Кримський гуманітарний університет” (філія м.Армянськ)  

Стан роботи дошкільних навчальних закладів з формування 

педагогічної культури батьків дітей раннього віку 
 

9. Дронжек Наталія Валеріївна – викладач кафедри дошкільної педагогіки 

та методик початкового навчання РВНЗ "Кримський інженерно-

педагогічний університет" 

Психолого-педагогічні основи правового виховання дошкільників 

 

10. Кікінежді Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор Науково-дослідницького центру з гендерних проблем молоді 

НАПН України Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка 

Гендерний аналіз Базового компоненту дошкільної освіти 

 

11. Кіх Галина Федорівна – вихователь ДНЗ «Малятко», м. Львів, 

магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Конфлікти у взаєминах дітей старшого дошкільного віку в 

процесі ігрової діяльності та шляхи їх попередження 

 

12. Короткова Катерина Леонідівна – викладач вечірнього факультету 

НПУ імені М. П. Драгоманова  

Теоретичні підходи до проблеми впливу батьківських стосунків 

на майбутню сім`ю дитини 

 



13. Кузьменко Віра Ульянівна – доктор психологічних наук, професор 

кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, 

психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова  

Технологія розвитку індивідуальності дитини 3-7років: на 

шляху інновацій 

 

14. Мустафаева Зюре Исмаиловна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики МНО Республиканского высшего 

учебного заведения „Крымский инженерно-педагогический університет” 

Особенности организации взаимодействия семьи и 

дошкольного учебного заведения в процессе воспитания 

дошкольников 
 

15. Нечитайло Тетяна Андріївна – кандидат психологічних наук, асистент 

кафедри психофізіології та медичної психології Чернівецького 

національного університету імені Ю. Федьковича 

 Зміни в емоційно-ціннісній сфері дітей, пов`язані зі 

становленням образу зовнішності 

 

16. Петрова Жанна Георгіївна – асистент кафедри менеджменту та 

інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова  

Популяризація психолого-педагогічної інформації серед батьків 

дітей дошкільного віку засобами просвітництва 

 

17. Піроженко Тамара Олександрівна – доктор психологічних наук, 

завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Погляд психолога на проблему систематичного навчання 

п’ятирічних дітей 

 

18. Раджабова Сабіна Шаїдівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Черкаського національного університету 

імені Б. Хмельницького  

Ідентифікація зі значними дорослими як важливий механізм 

формування психіки суб`єкта (психодинамічний підхід) 

 

19. Руденко Ілона Миколаївна – кандидат психологічних наук, викладач 

кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Теоретичне обґрунтування та процесуальні аспекти 

психокорекційної програми надання психологічної допомоги 

дітям, які пережили розлучення батьків 

 



20. Святка Олег Олексійович – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології Черкаського національного університету 

імені Б. Хмельницького  

Врахування особливостей опорів суб`єкта в процесі 

діагностико-корекційної роботи в групі активного соціально-

психологічного навчання 

 

21. Томіч Лілія Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент, докторант 

кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ 

імені М. П. Драгоманова  

Організація корекційно-розвивального середовища для дітей з 

порушенням мовлення в умовах дошкільного навчального 

закладу корекційно-розвивальної спрямованості 

 

22. Ханецька Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології та психотерапії Інституту соціології, 

психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова 
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8. Карпова Элла Эдуардовна – доктор педагогических наук, профессор, 
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завідувач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, Київський національний 
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