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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 

 

АНДРУЩЕНКО 

Віктор Петрович 

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, 
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ЗАГАРНИЦЬКА 

Ірина Іванівна 
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Галина Вікторівна 
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педагогічних наук, професор 
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Час 

проведення 

Заходи Місце проведення 

8.30-10.00 Реєстрація учасників конференції Зимовий сад 

10.00-11.00 Пленарне засідання Читальний зал 

11.00-13.00 Секційні засідання: 

1. Дитинство в сучасному соціумі 

2. Становлення особистості в 

просторі – часі дитинства 

3. Освіта і соціокультурний простір 

розвитку дитини: багатоманітність 

проявів 

4. Інноваційні технології підготовки 

конкурентноздатного фахівця в 

контексті вимог ринку 

 

Читальний зал 

Ауд. 2-7 

 

Ауд. 1-5 

 

 

Ауд. 1-1 

13.00-13.15 Кава-брейк Зимовий сад 

13.15-14.00 Communication time Читальний зал 

14.00-15.00 Круглий стіл 

Нагородження переможців 

Концерт 

Читальний зал 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Вітальне слово:  

 

Андрущенко 

Віктор Петрович 

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, 

член-кореспондент НАН України, академік 

НАПН України, доктор філософських наук, 

професор 

 

 

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 

 

 

Богініч 

Ольга Любомирівна 

головний спеціаліст департаменту вищої освіти 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, кандидат педагогічних наук, професор 

кафедри менеджменту інноваційних технологій 

Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

 

 

Андрусич 

Ніна Олексіївна 

головний редактор науково-методичного 

журналу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України «Дошкільне виховання» 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

 

СЕКЦІЯ 1 ДИТИНСТВО В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ 

 

 

Голови секції: Бех Володимир Павлович – перший проректор 

НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор 

філософських наук, професор 

 

Загарницька Ірина Іванівна – директор 

Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова, кандидат філософських 

наук, професор 

 

Луценко Ірина Олексіївна – заступник 

директора Інституту розвитку дитини з наукової 

роботи та міжнародних зв’язків, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Секретар: Москалик Ельвіна Анатоліївна – аспірант 

Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

 

 

Андрущенко Тетяна – старший науковий співробітник Інституту вищої освіти 
НАПН України 

Проблема мінімізації ціннісного розколу цивілізації в дитячому 
віці 

 

Бесклетний Сергій – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Політико-правовий контекст сучасного виховання підлітків 
 

Білан Тетяна – аспірант Інституту проблем виховання НАПН України 

Підліток в сприятливих умовах дитячої громадської організації 
 

Білогур Влада – доцент Національного університету фізичної культури та спорту 
м. Дніпропетровська 

Соціологія дитинства і молоді: становлення категоріального 
каркасу 

 

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

Забезпечення набуття старшими дошкільниками соціального 
досвіду в процесі підготовки до школи 



 6 

Бойчук Микола – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Ідея громадянства для дітей та юнацтва 
 

Брязкун Валентина – викладач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Суспільні форми віртуалізації свідомості: вплив на сучасну 
людину 

 

Вергун Яна – студент Бердянського державного педагогічного університету 

Гендерна соціалізація у процесі навчання дошкільників 
складати розповіді-роздуми 

 

Ветрова Ольга – аспирант Московского городского педагогического университета 

Детские страхи и пути их преодоления 
 

Гавронська Тетяна – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Політико-правові засади виховання дітей та молоді 
 

Гальченко Максим – науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 
України 

Дитинство у дзеркалі соціології освіти та виховання 
 

Гарбар Галина – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитячий туризм: спроба організації в Україні 
 

Грітчина Анна – аспірант Інституту проблем виховання НАПН України 

Особливості підготовки юнаків інтернатних закладів до 
створення сім’ї у сучасних соціокультурних умовах 

 

Дука Тетяна – аспірант Уманського державного педагогічного університету 
імені П. Тичини 

Діяльність піонерської організації у 60-ті роки ХХ століття: 
історик-краєзнавчий аспект 

 

Загарницька Ірина – професор Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Феномен дитинства: філософська рефлексія 
 

Зімін Володимир – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитина і політика 
 

Зьолко Оксана – викладач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Людина в інтелектуальній цивілізації 
 

Івченко Олексій – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Людина як громадянин у системі демократії 
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Коптєва Олена – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Соціально-правовий захист прав дітей і молоді в сучасній 
Україні 

 

Кравченко Алла – кандидат історичних наук, доцент кафедри управління та 
євроінтеграції НПУ імені М. П. Драгоманова 

Соціальна відповідальність як критерій діяльності вчителя 
 

Кравченко Ольга – аспірант Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Вплив йододефіциту на розвиток повноцінної особистості 
дитини 
 

Курняк Олег – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Політичне просвітництво дітей раннього шкільного віку 
 

Кущ Тетяна – аспірант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

Значення мультимедійних екранів у процесі соціалізації дітей 
раннього віку 

 

Лісовий Оксен – науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 
України 

Самоідентифікація особистості: сучасні інтерпретації 
поняття 

 

Луб’янова Аліна – студент Бердянського державного педагогічного університету 

Вплив гри на процес соціалізації дітей старшого дошкільного 
віку 

 

Луценко Наталія – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Вплив мережевого середовища на формування особистості 
дитини 

 

Любченко Інна – аспірант Уманського державного педагогічного університету 
імені П. Тичини 

Логічне мислення як невід’ємний аспект розвитку дитини у 
сучасному соціумі 

 

Макаренко Роман – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Правове виховання підлітків: проблеми визначення та 
реалізації 

 

Маргуліна Любов – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Демократична освіта для дітей та юнацтва 
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Матляк Ірина – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Проблема дитячого аутизму: українські реалії 
 

Мацюк Наталія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Соціальна обдарованість дитини дошкільного віку як об’єкт 
психолого-педагогічних досліджень 

 

Маяцька Дар’я – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток особистісного потенціалу дитини дошкільного віку у 
сучасному суспільстві 

 

Мирошниченко Сергій – старший викладач кафедри управління та 
євроінтеграції НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості впливу сім’ї на дитину як прояв дії соціальної 
терапії на рівні малої групи 

 

Муромець Вікторія – аспірант Інституту проблем виховання НАПН України 

Формування готовності молодших підлітків до 
взаєморозуміння як чинник профілактики конфліктної 
поведінки 
 

Олексенко Роман – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Філософія економіки для всіх: від дитинства до зрілості 
 

Перглер Тетяна – директор навчального комплексу НПУ імені М. П. Драгоманова 

Феномен дитини в контексті сучасних європейських 
політичних реалій 
 

Раздольська Вікторія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Сімейний туризм як засіб створення сприятливого спілкування 
поколінь 

 

Разливанова Маргарита – студент Московского городского педагогического 
университета 

Проблема готовности к школьному обучению детей-
воспитанников детских домов 

 

Роговець Олена – аспірант лабораторії сімейного виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України 

Громадянин як суб’єкт державних і соціальних норм 
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Сідєльнікова Віта – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Роль знань про соціальну дійсність для розвитку особистості 
дитини старшого дошкільного віку 

 

Скакун Тетяна – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Діти з особливими потребами: сьогодення та перспективи 
 

Соломатина Екатерина – студент Московского городского педагогического 
университета 

Ребѐнок в системе родительских отношений 
 

Тарасенко Віталій – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Політичні реалії і культура: грані дотичності та розвитку 
 

Терес Юлія – аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені І. Франка 

Основні принципи навчання дітей у світлі викликів 
глобалізаційних процесів сучасності 
 

Толмачова Ольга – здобувач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Вплив органів виконавчої влади на формування освітньої 
політики 

 

Фаттхутдінова Валентина – докторант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Правова свідомість дитини та шляхи її формування 
 

Хижняк Альона – аспірант лабораторії сімейного виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України 

Взаємодія сім’ї і школи – основа ефективного виховання дітей 
 

Хієнко Валерія – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

До проблеми виховання соціального сирітства та пріоритетні 
напрями освітньої роботи з дітьми і сиротами 

 

Циркін – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Політичне виховання молоді як соціальна проблема 
 

Шилина Оксана – студент Московского городского педагогического университета 

Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста 
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Маценко Леся – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України 

Ширмовська Оксана – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Реалізація сучасних підходів до виховання громадянина України 
 

Янісів Юлія – аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені І. Франка 

Глобалізаційний контекст виховання дитини 
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СЕКЦІЯ 2 СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОСТОРІ – ЧАСІ 

ДИТИНСТВА 

 

 

Голови секції: Кузьменко Віра Ульянівна – доктор 

психологічних наук, професор кафедри теорії та 

історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Сухорукова Галина Вікторівна – завідувач 

кафедри дитячої творчості Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук, професор 

 

Погодіна Світлана Вікторівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри естетичного 

виховання Інституту педагогіки і психології 

Московського міського педагогічного 

університету 

 

Секретар: Поліщук Катерина Миколаївна – аспірант 

Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

 

 

Авєріна Ольга – кандидат філософських наук, доцент кафедри управління та 
євроінтеграції НПУ імені М. П. Драгоманова 

Вміння керувати простором і часом як чинник формування 
сучасної особистості 

 

Бабій Марія – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Страхи у дітей дошкільного віку в умовах сьогодення 
 

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

Мовленнєво-пізнавальна діяльність у структурі особистості 
дитини старшого дошкільного віку 

 

Богданова Наталія – докторант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Життєтворчість особистості формується з дитинства 
 

Бочкина Елена – студент Московского городского педагогического университета 

Взаимосвязь творческого мышления и творческого 
воображения 

 



 12 

Булига Оксана – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості розвитку уяви у дітей старшого дошкільного віку 
 

Веремюк Людмила – аспірант Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Ідеї розвитку повноцінної особистості дитини у концепції 
В. А. Лая 

 

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

Психолого-педагогічний аналіз розвитку пізнавальних інтересів 
у дітей старшого дошкільного віку в процесі виконання 
творчих завдань 

 

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

Вплив інтегрованих занять на розвиток уяви у дітей старшого 
дошкільного віку 

 

Горобченко Олена – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами 
арт-терапії 

 

Гриб Анна – студент Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка 

Модель формирования толерантности у старших 
дошкольников в условиях взаимодействия дошкольного 
учреждения и семьи 

 

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

Формування доброзичливого ставлення до однолітків засобами 
ігрової діяльності 

 

Данилюк Оксана – студент Рівненського державного гуманітарного університету 

Виховання гуманних взаємин старших дошкільників у 
сюжетно-рольовій грі 

 

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

Колективна діяльність дітей старшого дошкільного віку як 
засіб формування дружніх стосунків 

 

Завязун Тетяна – здобувач Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

Особливості мовленнєвого розвитку дітей з труднощами у 
спілкуванні 
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Іванова Тетяна – науковий кореспондент Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України 

Формування гуманних відносин старших дошкільників: 
теоретичний аспект 

 

Іванюк Олена – методист дошкільного навчального закладу № 55 м. Києва 

Слово «вихователь» небесного кольору 
 

Казанцева Ксенія – студент Бердянського державного педагогічного університету 

Образ людини в системі психічних образів дітей дошкільного 
віку 

 

Каплунова Катерина – старший лаборант кафедри корекційної освіти 
Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського 

Розвиток самосвідомості і самооцінки в дошкільному віці 
 

Карпинська Валентина – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Особливості довільної поведінки дітей дошкільного віку 
 

Кислякова Ганна – студент Маріупольського державного університету 

Співробітництво та взаємодія дошкільника: сутність та 
специфіка проблеми 

 

Кіпніс-Лис Олена – студент Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди 

Характеристика основних чинників формування гендерних 
відносин у дітей старшого дошкільного віку 

 

Коломієць Олена – докторант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Мінімізація агресивності у дітей раннього шкільного віку 
 

Король Юлія – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості виявлення обдарованості у дітей дошкільного віку 
 

Котвіцька Аліна – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Формування позитивних взаємин між дітьми старшого 
дошкільного віку засобами казки 

 

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

Сутність та особливості розвитку сенсорних процесів у дітей 
раннього віку як психолого-педагогічна проблема 
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Кривоносова Єлизавета – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Виховання у дітей середнього дошкільного віку товариських і 
дружніх взаємин у процесі повсякденного спілкування 

 

Левшунова Катерина – аспірант Рівненського державного гуманітарного 
університету 

Формування життєтворчої особистості дитини засобами 
рухової діяльності 

 

Линовицька Олеся – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості формування відповідальності у дітей дошкільного 
віку 
 

Лосик Евгения – аспирант Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 

Выявление уровня развития познавательного интереса у 
старших дошкольников в процессе экспериментирования 

 

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

Теоретико-методологічні основи виховання мовленнєвої 
особистості дітей старшого дошкільного віку 

 

Макаренко Світлана – радник директора Інституту обдарованої дитини НАПН 
України 

Обдарована дитина як соціокультурний і біологічний феномен 
 

Мальковська Ганна – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Виховання культури поведінки дітей середнього дошкільного 
віку в процесі спільної діяльності в умовах ДНЗ 

 

Мельникова Марина – аспирант Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 

Становление дошкольника как субъекта деятельности 
 

Мисовська Галина – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Обдаровані діти: проблеми ідентифікації 
 

Непомняща Тетяна – аспірант Донецького національного університету 

Розвиток особистості учня за допомогою побудови спеціальних 
комунікативних конструкцій 
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Ніколаєва Ольга – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Використання дидактичної гри для формування пізнавальної 
активності старших дошкільників в умовах ДНЗ 

 

Новикова Татьяна – студент Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 

Особенности межличностного взаимодействия детей 
старшего дошкольного возраста со сверстниками 

 

Олійник Олена – аспірант Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

Формування емоційно-естетичної культури дітей старшого 
дошкільного віку засобами театрально-ігрової діяльності 

 

Олексієнко Анастасія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Формування у старших дошкільників доброзичливого 
ставлення до молодших дітей 

 

Папина Юлия – студент Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с городом Минском 

 

Перуцька Дар’я – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку в процесі 
зображувальної діяльності 

 

Погодина Светлана – кандидат педагогических наук, доцент общеинститутской 
кафедры эстетического воспитания Московского 
городского педагогического университета 

Значение художественных эталонов в развитии детского 
изобразительного творчества 

 

Поліщук Катерина – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

До проблеми застосування сучасної іграшки у процесі 
формування світоглядних уявлень у дітей старшого 
дошкільного віку 

 

Прокопенко Інна – студент Бердянського державного педагогічного університету 

Вплив спілкування з дорослими на формування образної сфери 
дошкільника 
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Радченко Аліна – студент Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 
імені І. Я. Франка 

Розвиток творчої уяви у дітей старшого дошкільного віку 
засобами художньої літератури 

 

Радченко Марина – студент Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 
імені І. Я. Франка 

Формування у дітей старшого дошкільного віку мотиваційної 
готовності до навчання у школі 

 

Романюк Маріанна – практичний психолог дошкільного навчального закладу 
№ 276 м. Києва 

Вплив вихователя на формування особистості дошкільника 
 

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

Розвиток пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в 
різних видах діяльності: теоретичний аспект 

 

Святенко Юлія – аспірант кафедри практичної психології, викладач Інституту 
педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості формування психіки сиблінгів під впливом взаємин 
у сім’ї 

 

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

Психолого-педагогічний аналіз проблеми виховання ціннісного 
ставлення до природи як складової екологічного виховання 
дітей старшого дошкільного віку 

 

Соловйова Людмила – науковий співробітник Інституту психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України 

Особливості вольових дій старшого дошкільника в пізнавальній 
та руховій активності 

 

Сушицька Катерина – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Система оцінювання креативності дітей дошкільного віку 
 

Тарасюк Ганна – студент Бердянського державного педагогічного університету 

Місце народної казки в системі морального виховання 
дошкільників 

 

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

Національне виховання дітей старшого дошкільного віку: 
шляхи вдосконалення 
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Товаровська Дарина – студент Бердянського державного педагогічного 
університету 

Особливості сприймання художніх творів у дітей дошкільного 
віку 

 

Токменко Людмила – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Дидактичні ігри природничого змісту як засіб виховання 
духовності дітей 

 

Фаталиева Гульнар – студент Московского городского педагогического 
университета 

Формирование ценностных представлений детей старшего 
дошкольного возраста в этических беседах 

 

Федорчук Оксана – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Особливості розвитку уяви у дошкільників в процесі творчої 
діяльності 

 

Чворсюк Ольга – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Чинники формування психічного та духовного здоров’я в 
контексті агіотерапії 

 

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

Гармонізація емоційної сфери дітей дошкільного віку засобами 
арт-терапії 

 

Шеян Євгенія – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Специфіка розвитку довільної пам’яті у дітей старшого 
дошкільного віку 

 

Шістопал Юлія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Особливості уваги дітей дошкільного віку як умова підвищення 
ефективності опанування іноземною мовою 

 

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

Ігрова діяльність – пріоритетний напрямок розвитку 
мислення дітей дошкільного віку 

 

Ярчук Юлія – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Здоровий спосіб життя: підвалини, що закладаються з 
дитинства 
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СЕКЦІЯ 3 ОСВІТА І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ: БАГАТОМАНІТНІСТЬ ПРОЯВІВ 

 

 

Голови секції: Плахотнік Ольга Василівна – завідувач 

кафедри теорії та історії дошкільного педагогіки 

Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних 

наук, професор 

 

Кочубей Наталія Василівна – доктор 

філософських наук, професор кафедри дитячої 

творчості Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

 

Андрусич Ніна Олексіївна – головний редактор 

науково-методичного журналу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України 

«Дошкільне виховання» 
 

Секретар: Колесніченко Марина Яківна – аспірант 

Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

 

 

Андрусяк Уляна – аспірант Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника 

Науково-методологічні засади формування соціокультурної 
компетенції молодших школярів засобами рідної мови 

 

Андрущенко Тетяна – професор Національної консерваторії імені М. Лисенка 

Естетичне виховання: потреба дітей та дорослих 
 

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

Методика використання пальчикової гімнастики в роботі з 
дітьми старшого дошкільного віку 

 

Безбабіна Валерія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Інтелектуальний та естетичний розвиток старших 
дошкільників за допомогою мистецтва орігамі 
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Березан Вікторія – студент Маріупольського державного університету 

Педагогічні умови формування емоційної культури дітей 
старшого дошкільного віку 

 

Беслюбняк Ольга – кандидат філософських наук, доцент кафедри управління та 
євроінтеграції НПУ імені М. П. Драгоманова 

Організаційна структура та рух інформації 
 

Вандаева Татьяна – студент Московского городского педагогического 
университета 

Развитие мышления и речи старших дошкольников в процессе 
интегрированного обучения 

 

Воронина Вероника – студент Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 

Использование мультимедиа презентаций в процессе 
экологического образования старших дошкольников 

 

Голобурда Мария – студент Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 

Реализация интегрированного подхода в развитии 
элементарных геометрических представлений у старших 
дошкольников в процессе изобразительной деятельности 

 

Гончаров Володимир – професор НПУ імені М. П. Драгоманова 

Культурне середовище дитини та її освіта в епоху глобалізації 
 

Дем’янчук Марина – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Пропедевтична робота з сім’ями дітей, що потребують 
усунення вад мовлення 

 

Дербак Микола – директор Науково-дослідницького центру «Синевір» 

Екологічна освіта і виховання – дітям 
 

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

Естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку 
засобами розповідей природничого змісту 

 

Доценко Олена – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Особливості взаємодії сучасної сім’ї та ДНЗ у підготовці 
дитини до школи 
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Драганова Юлія – студент Бердянського державного педагогічного університету 

Розвиток експериментально-дослідницьких умінь дітей 
старшого дошкільного віку в екологічно-спрямованій діяльності 

 

Жварницкая Антонина – студент Донецкого национального университета 

Формирование навыков устного счѐта у детей дошкольного 
возраста 

 

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

Розвиток мовленнєвої активності дитини раннього віку в 
умовах сімейного виховання 

 

Зінченко Аліна – студент Донецького національного університету 

Методи покращення сприйняття математичних понять 
учнями класів гуманітарного профілю 

 

Карягина Ирина – студент Московского городского педагогического университета 

Организация взаимодействия детского сада и семьи в 
проектной деятельности 

 

Касьянов Дмитро – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Нанотехнології та їх освоєння дітьми раннього шкільного віку 
 

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

Сутність сенсорного розвитку сучасної дитини раннього віку 
 

Кивлюк Ольга – кандидат педагогічних наук, професор Інституту розвитку 
дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Електронна педагогіка – дітям 
 

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

Фольклор як основний метод ознайомлення дітей дошкільного 
віку з родом, родоводом та родинним деревом 

 

Коваленко Наталія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Музика як засіб гармонізації навчально-виховного процесу в ДНЗ 
 

Коваленко Юлія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Психолого-педагогічні особливості адаптації дітей раннього 
віку до умов дошкільного навчального закладу 
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Ковтун Павло – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Роль комп’ютерних технологій у навчанні 
 

Козуб Ольга – викладач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Трансформація соціально-культурного простору в дискурсі 
реалізації принципу космополітизму 

 

Колесніченко Марина – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Валеологічна освіта дітей дошкільного віку в Україні: стан та 
перспективи 

 

Комова Ирина – студент Московского городского педагогического университета 

Современные подходы к здоровьесбережению дошкольников 
 

Кононюк Оксана – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова  

Проблема білінгвізму в освітньому середовищі: соціально-
педагогічний аспект 

 

Копера Ірина – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Роль культурного середовища у вихованні особистості 
 

Космодем’янська Олена – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Особливості впровадження кольоротерапії в роботу з дітьми 
старшого дошкільного віку 

 

Костогриз Анастасія – студент Донецького національного університету 

Використання математичних тренажерів для кращого 
засвоєння учнями математичних понять 

 

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

Активізація рухової діяльності дітей дошкільного віку: 
теоретичний аспект 

 

Крохмаль Наталія – кандидат філософських наук, професор кафедри управління 
та євроінтеграції НПУ імені М. П. Драгоманова 

Освітній обмін як форма соціального метаболізму 
 

Крупка Карина – студент Донецького національного університету 

Проблема розвитку пізнавальної активності учня у процесі 
вивчення геометрії 

 



 22 

Ксендзова Екатерина – студент Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 

Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания 
младших дошкольников 

 

Лісневська Наталя – асистент кафедри дошкільної педагогіки і психології 
Глухівського національного педагогічного університету 
імені О. Довженка 

Предметне розвивальне та природне середовище як складова 
здоров’язберігаючого середовища ДНЗ 

 

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

Зміст та методи формування самостійності у дітей 
третього року життя 

 

Майструк Ольга – аспірант Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Педагогічна спрямованість творів Василя Каразіна 
 

Матюхина Алина – студент Донецкого национального университета 

Использование игровых ситуаций для развития 
геометрического мышления школьника 

 

Маценко Альона – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Ознайомлення дошкільників з писанкарством як один із 
напрямів національного виховання 

 

Мельник Олександра – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток творчих здібностей дітей в умовах туристичних 
походів 

 

Мельник Наталья – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку в 
процесі дидактичних ігор природничого змісту 

 

Мельнічук Юлія – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Актуальні аспекти досліджень дозвіллєвої діяльності 
 

Микитюк Олександр – студент Донецького національного університету 

Розвиток математичного мислення учня на уроках алгебри 
 



 23 

Михайлишин Галина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника 

Детермінізм як провідний принцип філософії освіти 
 

Мойко Оксана – аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені І. Франка 

Інформатика для дитини: межі та можливості 
 

Мороз Вікторія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Створення середовища активного розвитку дошкільників 
засобами проектних технологій 

 

Мудранова Яна – студент Донецького національного університету 

Дидактична гра як засіб математичного розвитку дитини 
 

Нападій Наталія – здобувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Твори поетичного жанру української дитячої літератури XIX 
століття як засіб покращення емоційного самопочуття дітей 
старшого дошкільного віку 

 

Нікитенко Віталіна – здобувач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Глокалізація виховного простору і проблеми формування 
сталості дитячої свідомості 

 

Оберемок Екатерина – студент Донецкого национального университета 

Развитие творческого потенциала учащихся на лабораторных 
работах по геометрии 

 

Ошовська Алла – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку в 
процесі ознайомлення з природою 

 

Павленко Майя – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Вплив ТЗН (інтерактивної дошки) на закріплення пізнавальних 
інтересів старших дошкільників в процесі ознайомлення з 
природою 

 

Плотко Ольга – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

До проблеми підвищення рухової активності дітей дошкільного 
віку 
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Пушенко Віталіна – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Соціокультурні аспекти розвитку української вишивки 
 

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

Використання інноваційних оздоровчих технологій в 
дошкільному навчальному закладі 

 

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

Актуальні проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку 
 

Сарафанова Маргарита – студент Донецького національного університету 

Розвиток образного мислення дитини засобами математики 
 

Сивик Оксана – аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені І. Франка 

Виховання дітей засобами сучасної української літератури 
 

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

Проблема наступності у системі фізичного виховання дітей 5-6 
років у психолого-педагогічній літературі 

 

Слободенюк Поліна – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку в 
процесі ознайомлення з природою 

 

Стеценко Катерина – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Англійська система виховання: уроки для України 
 

Танаджи Надія – магістр Маріупольського державного університету 

Формування культури поведінки старших дошкільників як 
педагогічна проблема 

 

Тарасенко Юлія – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова  

Співпраця дошкільного навчального закладу та сім’ї з 
формування у дітей старшого дошкільного віку перших 
екологічних уявлень 

 

Тимошенко Олена – проректор Європейського університету 

Інноваційні технології: проблема впровадження в контексті 
навчання дітей раннього шкільного віку 
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Федінчук Наталія – студент Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника 

Сутність та класифікація здоров’язбережувальних технологій 
навчання 

 

Фесенко Ганна – студент Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди 

Аналіз проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку в 
педагогічній літературі 

 

Фурманова Катерина – студент Бердянського державного педагогічного 
університету 

Вплив ритмічної гімнастики на розвиток фізичних якостей 
дітей дошкільного віку 

 

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

Рухливі ігри як засіб фізичного виховання дітей старшого 
дошкільного віку 

 

Шандор Федор – доцент Закарпатського національного університету 

Національне виховання дітей: принципи організації 
 

Шарапа Ганна – аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені І. Франка 

Початкова освіта в країнах європейського простору і в Україні: 
порівняння на користь? 
 

Шевченко Оксана – студент Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Педагогічні умови розвитку експресивного мовлення дітей 
раннього віку 

 

Якімова Олена – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Формування пізнавальної активності шляхом організації 
еколого-дослідницької діяльності дітей старшого дошкільного 
віку в ДНЗ 

 

Ярець Катерина – студент Маріупольського державного університету 

Іміджеві складові сучасного дошкільного навчального закладу 
 

Anna Szkolak – dr Pedagogical university of Cracow 

Early childhood education teacher – challenges and expectations 
 

Beata Sufa – dr Pedagogical university of Cracow 

Creative teacher - creative student in elementary education 
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СЕКЦІЯ 4 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТНОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ 

ВИМОГ РИНКУ 

 

 

Голови секції: Биковська Олена Володимирівна – доктор 

педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту 

та інноваційних технологій Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Богініч Ольга Любомирівна – головний 

спеціаліст департаменту вищої освіти 

МОНмолодьспорту України, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту 

та інноваційних технологій  Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Манцевич Тетяна Віталіївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри загальної і 

дошкільної педагогіки Білоруського державного 

педагогічного університету імені Максима Танка 

 

Секретар: Коржук Ольга Сергіївна – аспірант Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

 

Балгіра Михайло – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Особливості організації самостійної роботи студентів у вищих 
навчальних закладах 

 

Беженарь Ольга – аспірант кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Механізми формування гармонійної особистості 
 

Бех Юлія – кандидат філософських наук, доцент кафедри управління та 
євроінтеграції НПУ імені М. П. Драгоманова 

Організаційна свідомість та шляхи її формування у майбутніх 
менеджерів 

 

Бодюл Маргарита – студент Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені В. Винниченка 

Рівні сформованості готовності майбутніх учителів 
початкових класів до роботи з інтерактивними технологіями 
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Бояринцев Олег – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості патріотичного виховання сучасної молоді 
 

Вернидуб Роман – кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри 
педагогіки вищої школи, проректор з навчально-методичної 
роботи НПУ імені М. П. Драгоманова 

Філософські засади модернізації сучасної освіти в контексті 
болонських інновацій 
 

Гарань Наталія – аспірант Слов’янського державного педагогічного університету 

Аналіз досвіду діяльності навчально-виховних комплексів 
«школа-дитячий садок» і спеціалізованих навчально-виховних 
комплексів Луганської області 

 

Гладкова Олена – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Теоретичні аспекти проведення лабораторних занять у вищих 
навчальних закладах 

 

Гречкина Екатерина – аспирант Московского городского педагогического 
университета 

Подготовка педагога-исследователя 
 

Губар Дар’я – аспірант Донецького національного університету 

Формування комп’ютерної грамотності студента під час 
роботи з інтерактивною дошкою 

 

Дибко Наталя – студент Бердянського державного педагогічного університету 

Вплив індивідуально-типологічних особливостей на стилі 
керівництва дошкільним навчальним закладом 

 

Довгаль Віта – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Лабораторні заняття як форма організації навчальної роботи 
у вищих навчальних закладах 

 

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

Методичні аспекти застосування проектних технологій в 
дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців 

 

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

Формування поняття «раціональний вибір» в умовах ділової гри 
 

Кондратець Інна – аспірант Рівненського державного гуманітарного університету 

Рефлексивна культура як показник соціально-професійної 
зрілості педагога дошкільного навчального закладу 
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Коржук Ольга – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Педагогічна практика як засіб формування емпатійних рис 
майбутнього вихователя 

 

Корицький Василь – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Підготовка та викладання майбутнього педагога вищої освіти 
з дисципліни «Деревинознавство» 

 

Корякін Олексій – аспірант Інституту філософської освіти і науки НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Прагнення до влади як один з основних показників 
міжособистісних відносин домінування у студентському 
колективі 

 

Кошук Олександр – аспірант Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Експериментальне дослідження методики формування 
творчого потенціалу студентів ВНЗ 

 

Куковська Тетяна – аспірант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

Підготовка майбутніх фахівців в системі вищої юридичної 
освіти США 

 

Курган Яна – кандидат політичних наук, доцент кафедри управління та 
євроінтеграції НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості протікання вікових циклів та їх вплив на 
професійну діяльність людини 

 

Маслова Елена – студент Московского городского педагогического университета 

Сущность фасилитативной направленности личности 
студентов и некоторые условия ее формирования 

 

Маценко Леся – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України 

Теоретичні аспекти громадянського виховання студентської 
молоді 
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Маценко Леся – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України 

Борисенко Людмила – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Економічна культура студентів в умовах ринкових відносин 
 

Маценко Леся – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України 

Дідиченко Олександра – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Превентивне виховання та формування здорового способу 
життя студентської молоді 

 

Маценко Леся – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Панчук Сніжана – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Організація студентського самоврядування у вищих 
навчальних закладах 

 

Маценко Леся – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Редька Сергій – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Методика організації контролю навчальних досягнень 
студентів 

 

Мирончук Зоряна – магістр Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Теоретичне обґрунтування поняття «форми організації 
навчання» 

 

Миргородська Вероніка – магістр Маріупольського державного університету 

Проблема формування готовності дошкільного педагога до 
інноваційної діяльності 

 

Москалик Ельвіна – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Особистісні якості викладача ВНЗ як чинник формування 
духовної культури студентів 
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Омельченко Дмитро – здобувач НПУ імені М.П.Драгоманова 

Вплив конкурентного середовища на підготовку 
конкурентоздатного фахівця 

 

Очеретяна Ірина – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Теоретико-методологічні аспекти застосування методів 
активізації навчання у вищій школі 

 

Панченко Леся – кандидат філософських наук, доцент Інституту вищої освіти 
НАПН України 

Освіта як фактор формування громадянського суспільства 
 

Петрух Руслана – аспірант Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Тлумачення поняття «професійна компетентність» у 
наукових психолого-педагогічних дослідженнях 

 

Присяжнюк Наталія – магістр Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Підготовка майбутнього педагога в системі вищої освіти: 
вітчизняний досвід 

 

Пятишева Інна – здобувач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Екологія педагогічної діяльності як основа формування 
здорового способу життя 

 

Рубель Андрій – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Застосування інформаційних технологій під час викладання 
дисципліни «Ландшафтна архітектура» 

 

Рунец Ирина – студент Московского городского педагогического университета 

Психолого-педагогические сопровождение первокурсников 
педагогического вуза 

 

Симоненко Ольга – здобувач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Особливості оцінювання педагогічних працівників в сучасних 
умовах 

 

Трофименко Яна – студент Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 

Комп’ютекст і освітній процес 
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Уваркіна Олена – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної 
філософії та філософії освіти Інституту філософської освіти і 
науки НПУ імені М. П. Драгоманова 

Освітній комплекс: дитинство-школа-університет (проблеми 
організації) 
 

Фоломєєва Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик 
музичного виховання, співу та хорового диригування 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 

Фундаментальне значення курсу «Естрадний спів (вокал)» як 
чинника виховання особистості майбутнього педагога 

 

Чижевська Ольга – викладач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Організаційна пам'ять: детермінанта педагогічної освіти 
 

Швець Анастасія – магістр Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Методика підготовки і проведення проблемної лекції з курсу 
«Агрохімія» 

 

Шихненко Наталія – студент Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Етапи підготовки лекцій у вищій школі 
 

Щербакова Юлія – старший викладач кафедри управління та євроінтеграції НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Праксеологічні аспекти освіти: досвід Європейського Союзу та 
українські реалії 

 

Ямковий Олександр – аспірант Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Педагогічні умови підготовки та застосування тестів 
успішності в навчальному процесі 
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Відповідальні секретарі – канд. пед. наук, доцент Луценко І. О.,  

аспірант Колесніченко М. Я. 

Комп’ютерна верстка – Олексієнко А. І. 
 


