
Резолюція  

V Міжнародної науково-практичної конференції 

 «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» 

Робота конференції спрямована на висвітлення стану сучасного дошкілля, його місця 

в європейському освітньому просторі, визначення та вирішення актуальних проблем 

дошкільної освіти на соціально-педагогічному, психологічному, соціокультурному, 

практичному рівнях. 

 Обговоривши доповіді, представлені у матеріалах секцій конференції «Сучасне 

дошкілля в європейському освітньому просторі», «Інноваційні технології 

розвитку дитини в контексті багатовимірності освітнього середовища», 

«Психологічний супровід становлення особистості дитини в різних соціальних 

інституціях», «Освіта і соціокультурний простір дитинства», «Професійна 

підготовка у проекції трансформації дошкільної освіти», досвід інноваційної 

діяльності дошкільних навчальних закладів, 

 Проаналізувавши вітчизняний та зарубіжний досвід діяльності навчальних 

закладів системи дошкільної освіти, перспективи інтеграції в європейський 

освітній простір на засадах збереження традицій національної системи 

дошкільної освіти та вищої освіти фахівців для галузі, 

 Розглянувши пріоритетні напрями інноваційної діяльності освітніх закладів, 

особливості реалізації особистісно зорієнтованого, компетентнісного, 

діяльнісного, здоров’язберігаючого підходів у контексті моделювання освітнього 

розвивального середовища дошкільного навчального закладу, 

 Зважаючи на мету формування дошкільної зрілості, психологічні механізми її 

реалізації та необхідність забезпечення психологічного супроводу становлення 

особистості дитини, 

 Окресливши вплив соціокультурних умов на становлення особистості дитини та 

освітній процес, 

 Враховуючи сучасну європейську тенденцію зосередження функції контролю за 

якістю підготовки фахівців для галузі дошкільної освіти у вищих навчальних 

закладах та розширення простору їх інноваційної діяльності, 

 Підсумовуючи вище зазначене пропонуємо: 

1. В межах Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи створити робочу групу 

директорів інститутів / факультетів з підготовки фахівців для галузі дошкільної освіти з 

метою розробки спільних освітніх програм та активізації науково-академічних обмінів 

викладачів і студентів ВНЗ-партнерів. Обов’язки координатора по створенню робочої 

групи покласти на Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова. 

2. ВНЗ-парнерам щорічно формувати спільну програму проведення наукових конференцій, 

семінарів та круглих столів щодо нагальних проблем підготовки фахівців для галузі 

дошкільної освіти. Створення та оприлюднення єдиного щорічного плану наукових заходів 

ВНЗ-партнерів доручити Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова. 

3. Розширити електронну бібліотеку, створену на сайті Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М.П. Драгоманова розділом «Досвід підготовки фахівців для галузі дошкільної 

освіти». 

4. Створити на сайті Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова постійно 

діючий форум «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти» та відкрити банк 

педагогічного досвіду «Інноваційна діяльність дошкільних навчальних закладів». 


