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Програма проведення конференції 
 

 
Секції 

 

№ Назва  Керівники  Міце 

проведення 

1 Психологічна та 

правова 

підтримка 

дитинства 

Загарницька І.І., 

Бєлєнька Г.В. 
 

 

Ауд. 2-7 

2 Розвиток дитини 

у різних видах 

діяльності 

Луценко І.О.,  

Сухорукова Г.В. 
 

 

Ауд. 1-5 

3 Екологія та 

педагогіка 

здоровя 

Мішин А.О.,  

Левінець Н.В. 
 

 

Читальний 

зал 

4 Підготовка 

фахівців до 

роботи з дітьми 

Богініч О.Л.,  

Машовець М.А. 
 

 

Ауд. 1-2 

 

Регламент:  доповідь на секції – до 10 хв.  

Час проведення Заходи Місце проведення 

9:30-10:00 
реєстрація учасників 

конференції 
зимовий сад ІРД 

10:00-11:30 
робота 

 секцій 

ауд. 1-5, ауд. 2-7, 

 ауд. 1-2, чит. зал  

11:30-12:00 кава-брейк зимовий сад ІРД 

12:00-13:30 

пленарне засідання. 

Відзначення учасників 

конференції 

 

Майстер-клас переможців 

акції 

ауд. 2-7 



 

Пленарне засідання 
 

Вітальне слово учасникам конференції: 
АНДРУЩЕНКО  

Віктор Петрович 

ректор НПУ імені М.П. Драгоманова, 

член-кореспондент НАН України, 

академік АПН України, доктор 

філософських наук, професор; 

ЗАГАРНИЦЬКА  

Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат 

філософських наук, доцент; 

ТОЛСТОУХОВ  

Анатолій Володимирович 

заступник голови Наглядової ради НПУ 

імені М.П. Драгоманова, член-

кореспондент АПН України, доктор 

філософських наук, професор; 

ДРАПУШКО  

Ростислав Григорович 

заступник Міністра України у справах 

сім`ї, молоді та спорту; 

МІШИН  

Андрій Олександрович 

директор Державного інституту 

розвитку сім`ї та молоді Міністерства 

України у справах сім`ї, молоді та 

спорту; 

БОГІНІЧ  

Ольга Любомирівна 

головний спеціаліст департаменту вищої 

освіти Міністерства освіти і науки 

України; 

Давидюк Микола студентський ректор НПУ імені 

М.П. Драгоманова  

 

Виступи: 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дитячої творчості 

Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова Луценко 

Ірина Олексіївна – «Всеукраїнська студентська акція «Дитинство: 

крок у майбутнє»: особливості перебігу та підсумки»; 
 

голова студентського самоврядування Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М.П. Драгоманова Таранюк Катерина – «Акція 

«Дитинство: крок у майбутнє» як форма активізації громадянської 

позиції і наукової діяльності студентів ІРД». 
 

Нагородження переможців та відзначення учасників конференції. 
 

Майстер-клас переможців акції «Дитинство : крок у майбутнє». 
 

Регламент:  вітальне слово – до 5 хв., виступ – до 5-7 хв. 



 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 Психологічна та правова 

підтримка дитинства 

 
Голови секції: Загарницька І.І. – директор 

Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М.П. Драгоманова, кандидат 

філософських наук, доцент  

Бєлєнька Г.В. – завідувач кафедри 

теорії та історії дошкільної педагогіки 

Інституту розвитку дитини, 

кандидат педагогічних наук, професор 

 

Секретар: магістр ІРД Халізова Т. 

 

 

Байбуз Ірина - Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова 

«Готуємося до школи з мамою і татом». 

Денисенко Дмитро - Донецький національний університет 

«Розвиток творчих здібностей учнів».  

Дягіль Андрій - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Чинники розвитку агресивної поведінки 

молодшого школяра». 

Звєрєва Марія - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Психологічна підтримка дитини у період 

підготовки до школи». 

Кагарлицька Олена - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Соціальна адаптація дітей дошкільного віку 

засобами ігрової діяльності». 



 

Козинець Олександр - Інститут корекційної педагогіки і психології 

НПУ імені М.П.Драгоманова «Характеристика психічного та 

мовленнєвого розвитку ліворуких дітей». 

Кольченко Оксана - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Експериментальне дослідження впливу сім`ї на 

формування самооцінки дитини старшого дошкільного віку». 

Коржук Ольга - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Психологічні основи розвитку емпатії вихователя 

дітей дошкільного віку». 

Кусакова Олена - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Казкотерапія як засіб психологічної адаптації 

першокласника до школи». 

Мамчиць Юля - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Подолання страху у дитини». 

Маценко Альона - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Вплив різних типів сім`ї на становлення 

самооцінки дитини». 

Міровська Катерина - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Чужих дітей не буває». 

Остапенко Надія - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Працюємо і допомагаємо один одному». 

Панова Анастасія - Донецький національний університет 

«Ситуаційні вправи як засіб організації активного навчання». 

Семенкова Олена - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Формування почуття відповідальності у дітей 

старшого дошкільного віку». 



 

Старжинська Любов - Інститут корекційної педагогіки і психології 

НПУ імені М.П.Драгоманова «Проблема розвитку мовлення у дітей з 

синдромом дитячого аутизму». 

Тришкіна Катерина - аспірант НПУ імені М.П.Драгоманова «Сімейні 

стосунки як фактор гармонійної соціалізації дитини». 

Хміляр Світлана - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Розвиток емоційної сфери дітей старшого 

дошкільного віку засобами ігрової діяльності». 

Шевченко Оксана - Інститут екології, економіки і права 

«Проблеми забезпечення правової підтримки дитинства в Україні». 

Шевчук Ольга - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Арт-терапія для дітей з особливими потребами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секція 2 Розвиток дитини у різних видах 

діяльності 

 
Голови секції: Луценко І. О. – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри дитячої 

творчості Інституту розвитку 

дитини 

Сухорукова Г.В. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

дитячої творчості Інституту 

розвитку дитини 

 

Секретар: магістр ІРД Корж В. 

 

Алексєєнко Павло – Донецький національний університет 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

розвитку дитини». 

Бахмацька Оксана - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Цікава математика в дидактичній грі». 

Березовський Олег - Донецький національний університет 

«Використання дидактичних ігор та комп’ютера у навчанні 

математики». 

Волчкова Ірина - Донецький національний університет 

«Використання текстових задач у розвитку логічного мислення 

молодших школярів». 

Губарь Дарья - Донецький національний університет «Развитие 

пространственного мышления школьника на уроках геометрии». 

Дідковська Аня - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Розвиток комунікативних здібностей дитини 

засобами казки». 



 

Зеленова Ольга - Бердянський державний педагогічний 

університет «Формування вмінь старших дошкільників складати 

розповіді-роздуми». 

Котанкін Олег - Інститут екології, економіки і права «Набуття 

основних економічних знань в закладах середньої школи». 

Кравченко Валентина – Гуманітарно-педагогічний коледж (м. 

Прилуки) «Природа як засіб мовленнєвого розвитку дітей раннього 

віку». 

Кузіна Оксана - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Українська народна іграшка в навчальному 

процесі дошкільного навчального закладу». 

Максимова Альона - Донецький національний університет 

«Дидактична гра у процесі математичного розвитку дітей 

дошкільного віку». 

Медяник Лариса - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «В цікавій грі вчимо англійську». 

Ногіна Яна - Бердянський державний педагогічний університет 

«Дидактична іграшка як засіб розумового розвитку дітей 

дошкільного віку». 

Овдієнко Тетяна - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Ілюстрації до українських народних казок як 

джерело натхнення дитячої творчості». 

Олійник Тамара - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Маленькі творці натюрмортів…» 

Онищенко Ганна - Донецький національний університет 

«Розвиток пізнавальної активності учнів». 



 

Осипова Ірина - Інститут корекційної педагогіки і психології НПУ 

імені М.П.Драгоманова «Методика вивчення стану готовності 

старших дошкільників з фонетико-фонематичним недорозвиненням 

мовлення до оволодіння грамотою». 

Папка Тетяна – Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Маленькі режисери: використання фланелеграфу 

у роботі з дітьми раннього віку». 

Поліщук Катерина – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Іграшка як засіб формування пізнавальної сфери 

дошкільника». 

Рядова Галина – Глухівський національний педагогічний 

університет імені О. Довженка «Розвиток творчих здібностей у дітей 

6 року життя засобами нетрадиційних технік зображувальної 

діяльності». 

Угрін Галина - Бердянський державний педагогічний університет 

«Проблема інтегрованого підходу до формування в дошкільників 

елементів математики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секція 3 Екологія та педагогіка здоровя 

 
Голови секції: Мішин А.О. -директор Державного 

інституту розвитку сім`ї та молоді 

Міністерства України у справах сім`ї, 

молоді та спорту  

Левінець Н.В. – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач 

кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій дошкільної освіти 

Інституту розвитку дитини 

 

Секретар: магістр ІРД Мукієнко М. 

 

 

Бакшеєва Юлія – Бердянський державний педагогічний 

університет «Інтегрований підхід у вихованні екологічної культури 

у молодших дошкільників». 

Бетер Олександр - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Дитячі неврози: типологія та шляхи подолання». 

Ганіченко Оксана - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Екологічне виховання дітей старшого 

дошкільного віку спільно з родиною». 

Гроза Оксана, Кібальна Катерина – Інститут корекційної 

педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова «Корекція 

тривожності у дітей старшого дошкільного віку з загальним 

недорозвиненням мовлення». 

Драч Світлана - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Теоретико-методологічні засади формування 

духовності в дошкільному віці». 



 

Клокова Юля - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Оздоровчі технології в дії». 

Кузьміна Світлана - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Зміцнення здоров’я дітей старшого дошкільного 

віку в процесі використання оздоровчих технологій». 

Куць Альона - Гуманітарно-педагогічний коледж (м. Прилуки) 

«Активізація рухового режиму дітей старшого дошкільного віку 

засобами предметно-ігрового середовища». 

Мазур Алла – Інститут екології, економіки і права «Екологічне 

виховання молоді як стратегічний напрямок реалізації державної 

екологічної політики». 

Малашинок Марина – Белорусский государственный 

педагогический университет имени М.Танка «Развитие чувства 

цветовой гармонии у детей дошкольного возраста в процессе 

ручного ткачества». 

Маяцька Дар’я, Скакун Тетяна - Інститут розвитку дитини НПУ 

імені М.П.Драгоманова «Іграшка-оригамі – засіб розвитку та 

розваги дітей». 

Мисик Олена - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Формування інтересу до спорту у старших 

дошкільників шляхом особистісно-орієнтованого підходу». 

Олійник Ірина - Бердянський державний педагогічний університет 

«Інтерактивні форми методичного керівництва фізкультурно-

оздоровчою роботою в дошкільному навчальному закладі». 



 

Опеха Інна - Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова 

«Використання ігрових технологій в закріпленні знань про природу у 

дітей молодшого дошкільного віку». 

Панченко Марина - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Розвиваюче середовище як фактор впливу на 

всебічний розвиток дитини». 

Пеккер Тетяна - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Ефективність використання комп’ютерної гри як 

засобу формування валеологічної свідомості». 

Сімангаус Олексій - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Спортивно-виховна робота як засіб становлення 

дитячої особистості». 

Турчин Наталія - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Казка: формуємо дружні стосунки у 

дошкільнят». 

Шутенко Олена - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Характеристика змісту роботи з формування у 

дітей старшого дошкільного віку основ здорового способу життя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секція 4 Підготовка фахівців до роботи з 

дітьми 

 
Голови секції: Богініч О.Л. – головний спеціаліст 

департаменту вищої освіти 

Міністерства освіти і науки  України, 

кандидат педагогічних наук, доцент  

Машовець М.А. – завідувач кафедри 

дитячої творчості Інституту 

розвитку дитини кандидат 

педагогічних наук,доцент  

 

Секретар: магістр ІРД Хмелевська О. 

 

Горго Марія - Інститут педагогіки і психології НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Підготовка вчителя до керівництва 

самостійною роботою молодших школярів – актуальна психолого-

педагогічна проблема». 

Горгола Маріна – Маріупольський державний гуманітарний 

університет «Проблема готовності майбутніх вихователів до 

організації духовного виховання дітей дошкільного віку». 

Горчарук Альона - Інститут педагогіки і психології НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Організація та проведення інтегрованих уроків з 

курсу «Я і Україна». 

Лопатко Марина - Інститут педагогіки і психології НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи засобом проективної 

роботи». 

Небелюк Аліна - Інститут педагогіки і психології НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Підготовка майбутнього вчителя до 

впровадження суспільнознавчої компоненти галузі «Людина і світ». 



 

Погонець Марія - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Формування у старших дошкільників 

громадянських почуттів засобами краєзнавства». 

Пшенична Антоніна – Інститут педагогіки і психології НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Роль спецкурсів у підготовці майбутніх учителів 

початкових класів до їх професійної діяльності». 

Рогачова Ольга - Інституту філософської освіти і науки НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Можливості реалізації програми «Філософія 

освіти». 

Семенченко Валентина - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Вимоги сучасного ринку до підготовки фахівців в 

галузі дошкільної освіти». 

Скирда Максим - Донецький національний університет 

«Формування мотивації у навчальній діяльності школярів». 

Смольнікова Олена - Інститут корекційної педагогіки та психології 

«Особливості особистісної і соціальної готовності дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення до школи». 

Таран Ганна - Полтавський педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка «Формування готовності майбутніх вихователів до 

здійснення естетичного виховання дітей дошкільного віку». 

Федій Вікторія - Полтавський педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка «Проблеми підготовки вихователів до формування 

основ комп`юерної грамотності у дітей старшого дошкільного 

віку».  



 

Хаматшина Альфія - Педагогічний університет імені Б.Грінченка 

«Інноваційні технології функціонування колискових у дошкільній 

освіті і молодіжному соціумі». 

Шістопал Юлія - Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Ігрові форми організації гурткової роботи з 

дітьми дошкільного віку». 

Щелко Вікторія - Інститут педагогіки і психології НПУ імені 

М.П.Драгоманова «Інтерактивні технології навчання в галузі 

«Математика початкової школи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

До відома учасників: 

 

 Матеріали конференції будуть опубліковані у «Віснику 

Інституту розвитку дитини»  

 

Робочі мови конференції:  

                                   -російська; 

                                   -українська. 

 

адреса Інституту розвитку дитини 

01114 м. Київ, вул. Автозаводська, 47 

тел.:  044-463-92-10 

044-426-96-07 

 

Електронна адреса Інституту розвитку дитини:  

www.ird.npu.edu.ua 

e-mail: child_institute@ukr.net 

e-mail: visnuk_ird@ukr.net 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ НОТАТОК 
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___________ 

Видавництво Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова. 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9 

Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002. 
(044) 239-30-26 

 
 


