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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 

 

АНДРУЩЕНКО 

Віктор Петрович 

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, 

член-кореспондент НАН України, академік 

НАПН України, доктор філософських наук, 

професор, голова оргкомітету конференції 

 

 

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 
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голови оргкомітету конференції 

 

 

ЛУЦЕНКО 
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заступник директора Інституту розвитку 

дитини з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

 

СУХОРУКОВА 

Галина Вікторівна 

завідувач кафедри дитячої творчості Інституту 

розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук, професор 

 

 

МОРДОУС 

Ірина Олександрівна 

заступник директора Інституту розвитку 

дитини з навчально-виховної роботи, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

 

ПЕРУЦЬКА 

Дар’я Володимирівна 

голова студентського самоврядування 

Інституту розвитку дитини 
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Час Вид роботи Місце 

проведення 

8.30-10.00 Реєстрація Зимовий сад 

10.00-11.00 Пленарне засідання Читальний зал 

11.00-13.00 Секційні засідання: 

Секція 1 
Дитинство в сучасному соціумі 

 

Секція 2 
Психологічний простір розвитку 

індивідуальності дитини 

 

Секція 3 
Освіта в сучасних соціокультурних умовах 

 

Секція 4 
Психолого-педагогічний супровід 

становлення особистості майбутнього 

фахівця 

 

 

Читальний зал 

 

 

 

1-5 

 

 

2-7 

 

 

 

 

1-3 

13.00-13.15 Кава-брейк Зимовий сад 

13.15-14.00 Сommunication time Читальний зал 

14.00-15.00 Круглий стіл 

Презентація періодичних дитячих та 

фахових видань 

Нагородження переможців 

Концерт 

Читальний зал 

9.30-15.00 Виставка видань Хол 
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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 

 

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 

 

Пархоменко 

Ірина Миколаївна 

заступник начальника управління освіти 

Оболонської районної в м. Києві державної 

адміністрації 

 

Лапот-Дзірва Кінга заступник директора Інституту дошкільної та 

шкільної педагогіки Педагогічного університету 

імені Комісії національної освіти в Кракові, 

доктор наук, професор 

 

Погодіна 

Світлана Вікторівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

естетичного виховання Інституту педагогіки і 

психології Московського міського 

педагогічного університету 

 

Сялицька 

Анна Леріївна 

викладач кафедри загальної та дитячої 

психології Білоруського державного 

педагогічного університету імені М. Танка 

 

Давидюк Микола студентський ректор НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
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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 

 

Лапот-Дзірва Кінга – заступник директора 

Інституту дошкільної і шкільної педагогіки 

Педагогічного університету імені Комісії 

національної освіти в Кракові, доктор наук, 

професор 

 

Секретар: Поліщук Катерина Миколаївна – аспірант 

Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

 
Белоніна Ольга – студент НПУ імені М. П. Драгоманова 

Досвід роботи Конотопського музею авіації з дітьми 
дошкільного віку 

 
Блохін Олег – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Спортивний світ дитини і освіта 

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

Федерація дитячих організацій України як організатор 
культурного дозвілля дітей 

 
Ващенко Ольга – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитина і політика: досвід зарубіжний і вітчизняний 

 
Вернидуб Роман – кандидат педагогічних наук, професор НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Нормативна база початкової освіти: проблеми розвитку 

 
Герасименко Андрій – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Формування підприємницьких якостей дитини 
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Гончаров Володимир – кандидат педагогічних наук, професор НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Ціннісне поле дитинства 

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

Умови впровадження в практику дошкільного навчального 
закладу педагогічної технології М. Монтессорі 

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

Виховання милосердя у дітей дошкільного віку як шлях 
«позитивізації» освітнього середовища 

 
Дербак Микола – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Природа у світогляді дитини 

 
Дербицька Катерина – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитина і мова 

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

Вплив туризму на соціальну інтеграцію дітей з особливими 
потребами 

 
Єременко Олена – магістр Ніжинського державного університету імені 
М. Гоголя 

Виховання дітей дошкільного віку з негативними проявами у 
поведінці, що зумовлені неправильним вихованням у сім'ї, як 
психолого-педагогічна проблема 

 
Збишко Ірина – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитячий світ у контексті життєдіяльності громадянського 
суспільства 

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

Розвивальне середовище різновікової групи як ефективний 
чинник формування комунікативної компетенції 

 
Казунина Елена – магистр Московского городского педагогического 
университета 

Влияние книжной графики на творческое развитие 
дошкольников 

 
Касьянов Дмитро – кандидат філософських наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Дитині про нанотехнології 
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Коваленко Анастасія – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Дитячі ЗМІ в Україні: проблеми розвитку 

 
Кузьмін Віктор – аспірант Класичного приватного університету 

Наслідки проблеми сирітства в Українських реаліях: 
соціологічний вимір 

 
Куракова Аделина – соискатель Московского городского педагогического 
университета 

Родительские имплицитные теории поведения и социальная 
компетентность детей 

 
Кух Людмила – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Саморозвиток дитини: навчально-виховні впливи 

 
Łapot-Dzierwa Kinga – Dr hab., prof. Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i 
Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Presentation of the Project: Polish-Ukrainian Inspirations for Child 
Creative Activity 

 
Литовченко Олена – студент Ніжинського державного університету імені 
М. Гоголя 

До проблеми реалізації індивідуального підходу до навчання і 
виховання дітей в ДНЗ 

 
Малишева Олеся – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитина в полі інформації і культури 

 
Морозов Володимир – кандидат педагогічних наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування здатності дитини до ціннісного дискурсу 

 
Морозова Нона – студент Московского городского педагогического 
университета 

Социальное пространство воспитательного процесса в школе 

 
Моторина Надежда – ассистент кафедры теории и методики дошкольного и 
начального образования педагогического факультета Забайкальского ГГПУ имени 
Н. Г. Чернышевского 

Особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса в полиэтническом детском саду 

 
Нікитенко Віталіна – пошукач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Як сучасній дитині осягнути мінливий світ глобальних 
перетворень 
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Перглер Тетяна – кандидат політичних наук, доцент НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Патріотичне виховання дитини 

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

Особливості формування моральних уявлень дитини 
старшого дошкільного віку в умовах сімейного виховання 

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

Відповідальність батьків за виховання дітей 

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

Сучасна іграшка як елемент освітнього середовища ДНЗ 

 
Полковникова Наталья – преподаватель кафедры дошкольной педагогики 
Московского городского педагогического университета 

Роль взрослых в социализации дошкольника 
 
Пушкар Катерина – студент Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 
імені І. Я. Франка 

Русова С. Ф. про взаємозв’язок педагогічних впливів на 
дошкільника різних соціальних інституцій 

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

Роль сімейного туризму у відновленні гармонії в сучасній сім’ї  

 
Саманько Оксана – студент Глухівського національного педагогічного 
університету імені О. Довженка 

Формування моральної поведінки старших дошкільників 
методом виховних ситуацій 

 
Семенюк Наталія – кандидат філософських наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Неперервна освіта розпочинається з дитинства 

 
Сідєльнікова Віта – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Зелений туризм як засіб пізнання рідного краю 
дошкільниками 

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

До прекрасного через прекрасне: естетичне виховання дітей 
дошкільного віку 
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Стежко Анастасия – студент Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка 

Эффективное родительство как важнейшее условие 
развитие ребенка 

 
Степанова Анна – студент Московского городского педагогического 
университета 

Народная игрушка в патриотическом воспитании 
дошкольников 

 
Стеценко Катерина – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Британський досвід виховання креативності і Україна 

 
Тетеревова Юлия – магистр Московского городского педагогического 
университета 

Детство в современном социуме 

 
Тиц Алѐна – студент Московского городского педагогического университета 

Средства патриотического воспитания дошкольников в 
современных условиях 

 
Трегубова Лидия – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
филологических дисциплин и методики их преподавания в начальной школе 
Московского городского педагогического университета 

Коновалова Екатерина – студент Московского городского педагогического 
университета 

Реализация принципа преемственности в системе 
дошкольного и начального образования 

 
Федоренко Олександр – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Культура демократичних стосунків для дітей та юнацтва 

 
Харченко Володимир – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дитинство у контексті міждержавних взаємовідносин країн-
учасниць ОБСЄ 

 
Яременко Лілія – кандидат педагогічних наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Дитина у позашкільному закладі 

 
Ярчук Юлія – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Екологічна культура дитини 

 
Ященко Олеся – викладач кафедри педагогіки і психології Рівненського 
державного гуманітарного університету 

Сучасне розвивальне середовище як умова повноцінного 
розвитку особистості дитини 
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СЕКЦІЯ 2 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР РОЗВИТКУ 

ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ДИТИНИ 

 

 

Голови секції: Піроженко Тамара Олександрівна – завідувач 

лабораторії психології дошкільника Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор 

 

Гальченко Вікторія Миколаївна – кандидат 

психологічних наук, старший викладач кафедри 

теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Сялицька Анна Леріївна – викладач кафедри 

загальної та дитячої психології Білоруського 

державного педагогічного університету імені 

М. Танка 

 

Секретар: Москалик Ельвіна Анатоліївна – аспірант 

Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

 

Бахтемірова Анна – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Телебачення для дітей та його вплив на психічний розвиток 
дитини 

 
Безштанько Тетяна – студент Бердянського державного педагогічного 
університету 

Психологічний аналіз проблеми розвитку сприймання у дітей 
дошкільного віку 

 
Білоха Тетяна – заступник директора з виховної роботи Центру позашкільної 
роботи м. Новомосковськ 

Організація творчого простору для обдарованих дітей в 
умовах позашкільної освіти 

 
Богдан Марина – студент Бердянського державного педагогічного 
університету 

Формування почуття дорослості як специфічного 
новоутворення самосвідомості підлітка  

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

Дитячо-батьківські відносини як чинник психічного здоров'я 
дитини 
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Булига Оксана – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Виховання гуманних взаємин учнів початкових класів у 
процесі колективної творчої діяльності 

 
Гнетецька Ольга – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Теоретичний аналіз проблеми розвитку дослідницьких 
здібностей у дітей дошкільного віку 

 
Графська Вікторія – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Гармонійний розвиток творчої особистості дитини засобами 
декоративної діяльності 

 
Грузинська Інна – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування у дітей мотиваційної готовності до шкільного 
навчання 

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

Методика формування дружніх стосунків між дітьми в 
колективній образотворчій діяльності 

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

Вплив сімейних конфліктів на психічний розвиток дитини 

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

Корекція тривожності у дітей старшого дошкільного віку 
засобами казкотерапії 

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

Специфіка організації предметно-ігрового середовища в 
контексті сенсорного розвитку дітей раннього віку 

 
Кирпель Парасковія – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками в 
період адаптації дитини до школи 

 
Коломієць Олена – кандидат філософських наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Агресивна дитина: проблема мінімізації виявів 
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Коптєва Олена – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Здійснення креативного розвитку дошкільників засобами ігр-
фантазувань 

 

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

Психолого-педагогічний аналіз проблеми дитячої 
обдарованості 

 
Кравченко Валентина – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Психологічні основи методики розвитку зв’язного 
монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку 

 
Kurowska Barbara – Dr Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Developing creative linguistic activity in pre-school children 

 
Листик Елена – доцент кафедры психологии образования Московского 
городского педагогического университета 

Развитие телесного Я ребенка дошкольного возраста в 
психологическом пространстве семьи 

 
Макаренко Світлана – кандидат філософських наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Креативність та творчість 

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

Методика розвитку соціальної обдарованості у дітей 
старшого дошкільного віку в процесі художньо-мовленнєвої 
діяльності 

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

Музично-театралізована діяльність як засіб творчого 
розвитку дітей старшого дошкільного віку 

 
Мозоль Тетяна – студент ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Г. Сковороди» 

Розвиток емоційної чуйності у дошкільнят засобами музики 

 
Мороз Ольга – студент НПУ імені М. П. Драгоманова 

Корекція аутистичних порушень засобами музикотерапії 

 
Нестеренко Анна – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Розвиток емоційної сфери дошкільника засобами арт-терапії 
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Орищук Крістіна – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Активізація творчого потенціалу дітей дошкільного віку 
засобами арт-технологій 

 
Пирлик Марина – аспірант Бердянського державного педагогічного 
університету 

Вплив сімейного виховання на рівень агресії підлітка  

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

Гармонізація психоемоційного стану дитини засобами 
музикотерапії 

 
Рикова Світлана – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Корекція дитячої агресивності методами арт-терапії 

 
Святенко Юлія – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Невротизація сиблінгів на основі психічної травматизації під 
впливом виховання 

 
Семенова Вікторія – студент НПУ імені М. П. Драгоманова 

Елементи використання нетрадиційних методів корекції 
аутизму 

 

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

Розвиток творчих мовленнєвих здібностей у дітей старшого 
дошкільного віку засобами ігор-фантазій 

 
Szczyrba Joanna – MA Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

The active music perception and emotional development of a child 

 
Sufa Beata – Dr Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Kreatywność w klasie szkolnej 

 
Тригуб Леся – студент Глухівського національного педагогічного університету 
імені О. Довженка 

Взаємодія ДНЗ і сім`ї у формуванні готовності дитини до 
навчання в школі  

 
Фомин Анатолий – магистр Московского городского педагогического 
университета 

Психологические предикторы социальной успешности 
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Fudala Rafał – MA Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

The problem of tolerance in multicultural societies 

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

Пошук автентичності людини як умова духовності 

 
Якимчук Оксана – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Психологічний аспект освітньої діяльності 

 
Яковлєва Олена – студент Бердянського державного педагогічного 
університету 

Дитячі страхи як наслідок впливу соціуму на сучасного 
школяра 

 
Янченко Катерина – студент Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Особливості соціальної адаптації дітей дошкільного віку 
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СЕКЦІЯ 3 ОСВІТА В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 

УМОВАХ 

 

Голови секції: Булда Анатолій Андрійович – доктор 

педагогічних наук, професор кафедри дитячої 

творчості 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: Колесніченко Марина Яківна – аспірант 

Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 

 
Авдимирець Тетяна – здобувач кафедри педагогіки і психології Рівненського 
державного гуманітарного університету 

Організація ігрової діяльності дітей з особливим потребами 

 
Адаменко Наталія – магістр Ніжинського державного університету імені 
М. Гоголя 

Вивчення організаційно-педагогічних умов формування 
комунікативної компетентності старших дошкільників в 
умовах ДНЗ 

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

Формування естетичних уявлень у дітей старшого 
дошкільного віку в процесі ознайомлення з природою 

 
Баранівська Тетяна – студент ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Формування діалогічного у дітей дошкільного віку із 
загальним недорозвиненням мовлення в ігровій діяльності 

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

Формування у старших дошкільників первинних 
математичних уявлень засобами орігамі 
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Богданова Антонина – аспирант Московского городского педагогического 
университета 

Характеристика интонационных умений современных 
младших школьников 

 
Вашук Алла – магістр Ніжинського державного університету імені М. Гоголя 

Характеристика моделі організації валеологічного виховання 
у ДНЗ 

 
Герасименко Юлія – магістр Ніжинського державного університету імені 
М. Гоголя 

Дотримання вимог Базової програми розвитку дитини 
дошкільного віку «Я у Світі» як умова ефективності 
ознайомлення дітей 5-6 років із суспільним довкіллям засобами 
живопису 

 
Гринбаум Елена – магистр Московского городского педагогического 
университета 

Воспитание культуры поведения у детей старшего 
дошкольного возраста посредством игр-драматизаций 

 
Грузинська Ірина – студент Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування уявлень про професію у дітей старшого 
дошкільного віку у процесі гри 

 
Діденко Надія – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Методика використання народної творчості як умови 
виховання патріотичних почуттів старших дошкільників 

 
Дмитрук Анна – аспірант Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Український дитячий фольклор як засіб формування 
ціннісного ставлення до природи у дошкільників 

 
Доманюк Оксана – здобувач Рівненського державного гуманітарного 
університету 

Формування компонентів соціальної компетентності у 
педагогічному процесі дошкільного навчального закладу 

 
Задорожня Валентина – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Театралізовані ігри як засіб розвитку діалогічного мовлення 
дітей 
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Зиновьева Татьяна – профессор кафедры филологических дисциплин и 
методики их преподавания в начальной школе Московского городского 
педагогического университета 

Совершенствование произносительной культуры детей в 
условиях воздействия средств массовой информации 

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

Виховання звукової культури мовлення як проблема 
дошкільної лінгводидактики 

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

Особливості організації навчально-виховного процесу для 
забезпечення ефективного розвитку уяви у старших 
дошкільників 

 
Козачок Валентина – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Методика збагачення англомовного словника дітей старшого 
дошкільного віку під час спостережень в природі 

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

Вплив народного танцю на естетичний розвиток 
дошкільника 

 
Крумка Антоніна – студент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 
Григорія Сковороди» 

Використання моделювання при формуванні знань про 
природу космосу у дітей старшого дошкільного віку 

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

Змістовно-методологічні аспекти гурткової роботи з 
формування у дітей старшого дошкільного віку основ 
здорового способу життя 

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

Формування фізичної готовності як пріоритетне завдання 
сучасної дошкільної освіти 

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

Теорія ігрових практик у формуванні екологічної свідомості 
старших дошкільників 

 
Михалевич Вероника – студент Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка 

Повышение двигательной активности малоподвижных 
детей с помощью подвижных игр 
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Михалевська Вікторія – аспірант Уманського державного педагогічного 
університету імені П. Тичини 

Вплив хореографії на всебічний розвиток учнів початкових 
класів 

 
Мовчан Лілія – студент Ніжинського державного університету імені М. Гоголя 

Зміст валеологічних знань і умінь дітей старшого 
дошкільного віку 

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

Виховання самостійності в образотворчій діяльності дітей 
старшого дошкільного віку 

 
Мухо Анастасия – студент Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка 

Ознакомление детей дошкольного возраста с родным городом 

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

Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку 
засобами дидактичних ігор: теоретичні основи 

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

Організація туристсько-краєзнавчої діяльності старших 
дошкільників в умовах ДНЗ 

 
Орлова Олександра – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Казка як засіб формування морального здоров’я 

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

Розвиток зв’язного описового мовлення дітей як проблема 
дошкільної лінгводидактики 

 
Передерій Катерина – магістр Ніжинського державного університету імені 
М. Гоголя 

Роль батьків у підтримці занять зображувальною 
діяльністю обдарованих дітей старшого дошкільного віку 

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

Фізкультурна розвага як засіб виховання у дітей старшого 
дошкільного віку морально-вольових рис 
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Погодина Светлана – кандидат педагогических наук, доцент 
общеинститутской кафедры эстетического воспитания Московского городского 
педагогического университета 

Влияние предметно-пространственной среды на детское 
изобразительное творчество 

 
Попова Лариса – студент Забайкальского ГГПУ имени Н. Г. Чернышевского 

Педагогические технологии при организации 
дополнительного образования в дошкольном учреждении 

 
Сащенко Яна – студент Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
І. Я. Франка 

Педагогічні умови стимулювання навчально-пізнавальної 
діяльності дітей шестирічного віку 

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

Педагогічні особливості теорії множинного інтелекту в 
навчанні рідної мови старших дошкільників 

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

До питання про співпрацю дошкільного навчального закладу 
та сім’ї з формування у дітей старшого дошкільного віку 
перших екологічних уявлень 

 
Ткаченко Ніна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Виховання у дітей молодшого дошкільного віку інтересу до 
зображувальної діяльності в процесі ігрового навчання 

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

Розвиток рідного мовлення засобами фольклору молодших 
дошкільнят у сучасному соціумі 

 
Уласевич Ирина – студент Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка 

Потенциал народного кукольного театра «Батлейка» как 
средство патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста 

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

Педагогічний потенціал дидактичних ігор у вихованні 
інтересу дітей старшого дошкільного віку до спорту 
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Ходаева Оксана – студент Московского городского педагогического 
университета 

Обучение детей работе со словарем как условие 
формирования их информационной грамотности 

 
Худолій Анна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Роль ігрової діяльності у розумовому вихованні дітей 
старшого дошкільного віку в процесі вивчення іноземної мови 

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

Розвиток активного мовлення дітей раннього віку як 
проблема дошкільної лінгводидактики 

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

Теоретичні проблеми формування пізнавальної активності 
дошкільників шляхом організації еколого-дослідницької 
діяльності 
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СЕКЦІЯ 4 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ФАХІВЦЯ 

 

 

Голови секції: Гузій Наталія Василівна – доктор педагогічних 

наук, професор кафедри теорії та історії 

дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Сидельникова Ольга Дмитрівна – завідувач 

лабораторії дошкільного виховання Інституту 

проблем виховання НАПН України, кандидат 

педагогічних наук 

 

Луценко Ірина Олексіївна – заступник 

директора Інституту розвитку дитини з наукової 

роботи та міжнародних зв’язків, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Секретар: Коржук Ольга Сергіївна – аспірант Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

 
Бобро Артур – магістр Ніжинського державного університету імені М. Гоголя 

Завдання по формуванню ціннісного ставлення до власного 
здоров’я у студентів ВНЗ 

 
Бойко Анна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Ідеї В. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у 
професійній підготовці майбутніх вихователів 

 
Вахняк Надія – аспірант Луганського національного університету імені 
Т. Шевченка 

Соціально-педагогічні основи просвітницької роботи з 
формування культури батьківства у молодих сімей 

 
Войтович Оксана – студент Рівненського державного гуманітарного 
університету 

Принципи розвитку емоційної культури майбутніх 
вихователів 

 
Волощенко Наталія – асистент кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій дошкільної освіти 

Характеристика педагогічних умінь студентів, необхідних 
для організації інтегрованого навчання дошкільників 



 22 

Гальченко Вікторія – кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Розвиток лідерських якостей майбутніх вихователів в 
контексті психології життєтворчості 

 
Гонорская Татьяна – студент Московского городского педагогического 
университета 

Метод проектов как технология личностно-
ориентированного обучения 

 
Губеладзе Ірина – кандидат психологічних наук, асистент кафедри теорії та 
історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Актуалізація професійної ідентичності студентів в процесі 
навчання у ВНЗ 

 
Гузій Наталія – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх 
фахівців з дошкільної освіти як чинник удосконалення їх 
професійної підготовки у ВНЗ  

 
Гусєв Ігор – аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України 

Особливості політичної поведінки студентської молоді 

 
Дідков Олександр – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Здоров’я як первинна цінність особистості 

 
Дьоміна Ганна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
галузевої психології та психології управління НПУ імені М. П. Драгоманова 

Психологічні особливості прояву самостійності 
старшокласників як одного із структурних елементів 
особистісної зрілості 

 
Залізняк Алла – доцент кафедри теорії й методик дошкільної освіти 
Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини 

Педагогічний супровід підготовки студентів до роботи з 
батьками старших дошкільників 

 
Кивлюк Ольга – кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту 
та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Підготовка майбутніх вихователів для використання ІКТ в 
роботі з дітьми старшого дошкільного віку 

 
Кичкирук Тетяна – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Нелінійні форми мислення учнів і студентів 
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Колесніченко Марина – аспірант кафедри теорії та історії дошкільної 
педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Валеологічна освіта в Україні: стан та перспективи 

 
Колпакчи Олена – старший викладач кафедри психології Бердянського 
державного педагогічного університету 

Професійні ціннісні орієнтації як чинник становлення 
особистості психолога 

 
Кондратець Інна – аспірант Рівненського державного гуманітарного університету 

Розвиток педагогічної рефлексії в умовах інтерактивного 
навчання педагогів дошкільних навчальних закладів 

 
Коржук Ольга – аспірант кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Формування емпатійної культури майбутнього вихователя у 
процесі педагогічної практики 

 
Куліненко Лілія – кандидат педагогічних наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Компетентність учителя до практичної діяльності з 
обдарованою дитиною 

 
Крючок Валерия – студент Сумского государственного педагогического 
университета имени А. С. Макаренко 

Феномен сетевого поколения 

 
Лисакова Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту 
та інноваційних технологій дошкільної освіти 

Показники професійної компетенції у фаховій підготовці 
майбутнього менеджера СКД 

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

Роль студентського самоврядування в соціально-
психологічній адаптації студентів-першокурсників 

 
Лукаш Тетяна – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Правове виховання дітей та молоді 

 
Луценко Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дитячої 
творчості, заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Комунікативно-мовленнєвий супровід професійного 
становлення майбутнього вихователя 
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Малыгина Анна – магистр Московского городского педагогического 
университета 

Прецедентный текст как средство формирования 
коммуникативных умений учащихся 

 
Мельничук Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 
директора з науково-методичної роботи Прилуцького гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені І. Я. Франка 

Організаційні засади науково-методичної роботи у ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації 

 
Мордоус Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки, заступник директора з навчально-виховної роботи Інституту 
розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Підготовка фахівця дошкільного профілю до організації 
комп'ютерно-ігрового середовища в ході навчання дітей 
іноземної мови 

 
Москалик Геннадій – кандидат філософських наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Комунікативний аспект освіти 

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

Інтелігентність викладача ВНЗ як умова становлення 
особистості майбутнього фахівця 

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

Використання потенціалу декоративного мистецтва у 
формуванні творчої спрямованості майбутніх вихователів 

 
Олексенко Роман – кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Економічний і виховний потенціал освіти 

 
Отрешко Володимир – кандидат педагогічних наук, здобувач НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Етика державності і виховання молоді 

 
Панга Марія – аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України 

Психологічні особливості ставлення молоді до національної 
валюти 

 
Париш Наталія – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова 

Майбутні інженери народжуються в дитячих дошкільних 
закладах 

 



 25 

Пишко Анастасія – студент Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка 

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Пінчук Олександра – магістр Бердянського державного педагогічного 
університету 

Розвиток організаторських здібностей майбутніх педагогів 

 
Сидельникова Ольга – кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії 
дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

Особливості фахової підготовки студентів спеціальності 
«Дошкільна освіта» засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій 

 
Федорова Наталія – викладач кафедри педагогіки і психології Рівненського 
державного гуманітарного університету 

Підготовка майбутнього фахівця в процесі гуманістичної 
педагогічної взаємодії 

 
Цзянь Чунсінь – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 

Світоглядні засади підготовки юнацтва до життєдіяльності 
у глобалізованому світі 

 
Шукшина Светлана – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольной педагогики Московского городского педагогического университета 

Место и значение педагогической практики в подготовке 
магистра 

 
Шулигіна Раїса – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Використання університетського простору у формуванні 
культури спілкування майбутніх дошкільних педагогів 

 
Щербакова Елена – кандидат педагогических наук, доцент общеинститутской 
кафедры теории и истории педагогики Московского городского педагогического 
университета 

Организация самостоятельной познавательной 
деятельности студентов педагогического вуза в условиях 
взаимодействия со школой 
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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/
mailto:child_institute@ukr.net
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Відповідальний секретар – канд. психол. наук Губеладзе І. Г. 

 

Комп’ютерна верстка – Олексієнко А. І. 
 

 

 

 

 


