
До відома учасників: 

 

21-22 жовтня 2010 року в 

Інституті розвитку дитини відбудеться 

ІІІ щорічна науково-практична 

конференція «Сучасне дошкілля: реалії 

та перспективи». 

Заявки на участь приймаються до 

1 жовтня 2010 року. 

 

В Інституті розвитку дитини  

видається науковий часопис «Вісник 

Інституту розвитку дитини» за 

напрямами: 

 Філософія 

  Педагогіка 

  Психологія 

Журнал виходить кожні два  

місяці. 

Вимоги до статей на сайті  

Інституту: www.ird.npu.edu.ua 

або за телефонами: 

044-463-92-10 

044-426-96-07 

 

Адреса Інституту розвитку дитини 

01114 м. Київ 

вул. Автозаводська, 47 

e-mail: child_institute@ukr.net  

visnuk_ird@ukr.net  

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки 

України 

Національний педагогічний 

університет 

імені М.П. Драгоманова 

Інститут розвитку дитини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-методичний семінар 

"Інноваційні технології в 

дошкільній освіті України: 

здоров’я дитини у 

психолого-педагогічному 

вимірі" 

 

 

 

 

 

 

21 травня 2010 року 
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Програма проведення 

науково-методичного семінару 

6. Толстоухова Світлана Валентинівна – 

заступник міністра Міністерства у 

справах сім’ї, молоді та спорту; 

7. Мішин Андрій Олександрович - 

Директор Інституту розвитку сім’ї та 

молоді Міністерства сім’ї, молоді та 

спорту; 

8. Камишин Володимир  Вікторович - 

Директор Інституту обдарованої дитини 

АПН України; 

9. Пархоменко Ірина Миколаївна – 

заступник начальника управління освіти 

Оболонської РДА м. Києва; 

10. Вороніна Тетяна Василівна – головний 

редактор часопису "Дитячий садок"; 

11. Лисенко Надія Іванівна – головний 

редактор журналу "Вихователь-методист 

дошкільного закладу"; 

12. Рогоза Віктор Іванович – начальник 

Головного управління освіти м. Обухова; 

13. Шаповал Тетяна Анатоліївна – 

головний редактор газет "Психолог", 

"Соціальний педагог", "Дефектолог"; 

14. Завідувачі, методисти та вихователі ДНЗ 

м. Києва та Київської області. 

Час 

проведення 
Заходи 

Місце 

прове-

дення 

9:30-10:00 

реєстрація 

учасників 

семінару 

зимовий 

сад ІРД 

10:00-11:30 
пленарне 

засідання 

читаль-

ний зал 

ІРД 

11:30-12:00 
перерва на 

брейк-каву 

зимовий 

сад ІРД 

12:00-12:30 

огляд виставки 

передового 

педагогічного 

досвіду ДНЗ 

м. Києва та 

Київської 

області; 

 огляд виставки 

творчих  робіт 

студентів 

Інституту 

розвитку дитини 

Мистецтво 

декоративного 

розпису 

ауд. 2-5 

12:30-14:30 

презентація 

майстер-класів 

вихователів ДНЗ 

та студентів 

інституту, 

підготовлених 

під 

керівництвом 

викладачів ІРД 

ауд. 2-7 

14:30-15:30 
заключне 

засідання 

читаль-

ний зал 

ІРД 



 

 

До участі запрошені провідні 

науковці в галузі дошкільної освіти, 

представники МОН України, АПН, 

керівники обласного, міського, 

районних відділів освіти, завідувачі та 

методисти дошкільних закладів м. Києва 

та Київської області, представники 

фахових періодичних видань: 

 

 

1. Болюбаш Ярослав Якович – 

начальник департаменту вищої 

освіти МОН України; 

2. Левківський Казимир Михайлович – 

директор Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН 

України; 

3. Долинна Ольга Петрівна – завідувач 

сектору дошкільної освіти відділу 

науково-методичного забезпечення 

дошкільної та корекційної освіти 

Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України; 

4. Резенчук Наталія Володимирівна –

начальник відділу дошкільної освіти 

Головного управління освіти і науки 

м. Києва; 

5. Добровольська Оксана Михайлівна 

– начальник управління освіти і 

науки Оболонської РДА м. Києва; 

 

Майстер-класи 

 
№ Назва Керівники Місце 

прове

- 

дення 

1 «Зростаємо 

здоровими»: 

сучасні 

оздоровчі 

технології 

роботи з 

дітьми 

Левінець Н.В. 

Шашенок Н.І. 

Ауд. 

2-7 

2 «Працюємо за 

В. Сухомлинс

ьким – дбаємо 

про духовне 

здоров’я дітей 

» 

Сухорукова Г.В. 

Тоцька Т.П. 
Ауд. 

2-7 

3 «Калейдоскоп 

піскової 

творчості: 

ігровий підхід 

до навчання 

та розвитку 

дітей» 

Половіна О.А Ауд. 

2-7 

4 «Логопедична 

робота в ДНЗ» 

Луценко І.О. 

Рябченко Н.О. 

Ауд. 

2-7 

5 «Евритмія як 

технологія 

гармонізації 

буття дитині у 

світі» 

Бєлєнька Г.В. 

Шолохова С. 

Ауд. 

2-7 

 

 

 

Тривалість роботи майстер-класу до 20 

хвилин. 
 



 

Пленарне засідання 
 

Вітальне слово 
 

Андрущенко Віктор Петрович – член-

кореспондент НАН України, академік АПН 

України, доктор філософських наук, 

професор, ректор НПУ імені М.П. 

Драгоманова; 

 

Загарницька Ірина Іванівна – кандидат 

філософських наук, доцент, директор 

Інституту розвитку дитини; 

 

Толстоухова Світлана Валентинівна – 

заступник міністра Міністерства у справах 

сім’ї, молоді та спорту; 

 

Резенчук Наталія Володимирівна – 

начальник управляння дошкільної освіти та 

кадрового забезпечення КМДА; 

 

Добровольська Оксана Михайлівна – 

начальник управління освіти Оболонської 

РДА м. Києва; 

 

Рогоза Віктор Іванович – начальник 

Головного управління освіти м. Обухова. 

 

Мішин Андрій Олександрович - Директор 

Інституту розвитку сім’ї та молоді 

Міністерства сім’ї, молоді та спорту; 

 

Камишин Володимир  Вікторович - 

Директор Інституту обдарованої дитини 

АПН України. 

 

Виступи 

 

Загарницька Ірина Іванівна – 

директор Інституту розвитку дитини 

 

 

Богініч Ольга Любомирівна – 

головний спеціаліст Департаменту 

вищої освіти МОН України "Сучасні 

підходи до розгляду феномену 

здоровя"; 

 

Гурковська Тетяна Леонідівна – 

науковий співробітник Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка: "Проблема 

стереотипізації у взаємодії з 

дитиною". 

 


