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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 
 

Андрущенко 
Віктор Петрович 

ректор НПУ ім. М. П. Драгоманова, член-
кореспондент НАН України, академік НАПН 
України, доктор філософських наук, професор, 
голова оргкомітету конференції; 
 

Загарницька 
Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат філософських 
наук, професор, заступник голови оргкомітету; 
 

Долинна 
Ольга Петрівна  

начальник відділу науково-методичного 
забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту 
інноваційних технологій і змісту дошкільної освіти 
МОНМСУ; 
 

Луценко 
Ірина Олексіївна 

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 ім. М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 
 

Левінець 
Наталія 
Валентинівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій 
дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. 
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Програма проведення науково-методичного семінару 
 

Час 
проведення 

Заходи Місце проведення 

9.00-10.00 Реєстрація учасників 
семінару 

Зимовий сад ІРД 

10.00-11.30 Пленарне засідання Читальний зал 

Протягом 
дня 

Перегляд тематичних 
виставок: 
«Писанка як витвір 
народного мистецтва і 
духовний символ 
українського народу», 
«Етностиль у дизайні 
сучасного ДНЗ» 

Ауд.2-7 

11.30-12.00 Кава-time Зимовий сад 

12.00-14.00 Майстер-класи Ауд. 2-7 

14.00-15.00 Круглі столи Читальний зал, ауд. 1-1, 1-5, 
2-7 

15.00-15.30 Підведення підсумків Читальний зал 
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Майстер-класи 
№ 

п/п 
Тема майстер-класу Керівники  

майстер-класів 
Місце 

проведення 
1. Подорож до 

скарбниць 
мистецьких цінностей 

Сухорукова Г. В. – кандидат 
педагогічних наук, завідувач 
кафедри дитячої творчості 
Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Демчик К. І. – асистент 
кафедри педагогіки та методик 
дошкільної та початкової 
освіти  педагогічного 
факультету Кам’янець-
Подільського національного 
університету імені Івана 
Огієнка 

Ауд. 2-7 

2. Ляльковий театр про 
ставлення до 
природи: від емоцій 
до цінностей 

Кот Н. М. – кандидат 
педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки 
Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова; 
Кондрашова Ю. – магістрант 
Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Ауд. 2-7 

3. Розвиток етичних 
уявлень у дітей 
старшого 
дошкільного віку 
засобами художньої 
літератури 

Руденко І. М. – кандидат 
психологічних наук, викладач 
кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки 
Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова;  
Пасічник А.В. – аспірант 
Інституту психології 
ім. Г. С. Костюка 

Ауд. 2-7 

4. Декоративні розписи 
Черкащини: історія, 
еволюція, сучасність 

Поліщук О. В. – заслужений 
майстер народної творчості 
України, кандидат 
педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії і методик 
дошкільної освіти Уманського 
державного педагогічного 
університету ім. П. Тичини 

Ауд. 2-7 
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Круглі столи 
№ 
п/п 

Назва Модератори обговорення Місце 
проведення 

1. Духовний 
потенціал 
дитинства у 
соціокультур-
ному вимірі 

Богуш А. М. – доктор педагогічних 
наук, професор, академік НАПН 
України, Південноукраїнський 
державний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського; 
Кочубей Н. В. – доктор 
філософських наук, доцент кафедри 
дитячої творчості Інституту 
розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Читальний 
зал 

2. Аксіологічні 
аспекти 
розвитку 
особистості 
дошкільника  

ПіроженкоТ. О. – завідувач 
лабораторії психології дошкільника 
Інституту психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України, 
доктор психологічних наук, 
професор; 
Загарницька І. І. – директор 
Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат 
філософських наук, професор 

Ауд. 1-5 

3. Творчість як 
чинник 
розвитку 
духовності в 
дошкільному 
дитинстві 

Сухорукова Г. В. – завідувач 
кафедри дитячої творчості 
Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 
Панасюк Т. В. – начальник відділу 
дошкільної освіти Департаменту 
загальної, середньої та дошкільної 
освіти МОНМСУ 

Ауд. 1-1 

4. Емоційно-
ціннісний 
розвиток 
дошкільника у 
просторі освіти 

Луценко І. О. – заступник 
директора Інституту розвитку 
дитини з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 
Богініч О. Л. - головний спеціаліст 
Департаменту вищої освіти 
МОНМСУ, кандидат педагогічних 
наук, професор 

Ауд. 2-7 
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Пленарне засідання 
 

Вітальне слово  
 

Андрущенко 
Віктор Петрович 

ректор НПУ ім. М. П. Драгоманова, член-
кореспондент НАН України, академік НАПН 
України, доктор філософських наук, професор 

Загарницька 
Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, кандидат філософських 
наук, професор 

 
ВИСТУПИ 

 

Богуш 
Алла Михайлівна 

доктор педагогічних наук, професор, академік 
НАПН України, Південноукраїнський державний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 

Морально-духовні цінності дошкільного дитинства 
Піроженко  
Тамара 
Олександрівна 

завідувач лабораторії психології дошкільника 
Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН 
України, доктор психологічних наук, професор 

Особистісний потенціал дитини дошкільного віку 
Панасюк  
Тамара Вікторівна 

начальник відділу дошкільної освіти 
Департаменту загальної, середньої та дошкільної 
освіти МОНМСУ 

Створення умов для духовного зростання особистості – 
пріоритетне завдання дошкільної освіти України 

Богініч  
Ольга Любомирівна 

головний спеціаліст Департаменту вищої освіти 
МОНМСУ, кандидат педагогічних наук, професор 

Духовне здоров’я як гармонізуючий фактор буття 
Сухорукова 
Галина Вікторівна 

завідувач кафедри дитячої творчості Інституту 
розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Творчість як чинник розвитку духовності в дошкільному 
дитинстві 

 
До участі у семінарі запрошені провідні науковці в галузі 

дошкільної освіти, представники Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, співробітники Національної академії педагогічних наук 

України, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, 

директори та методисти дошкільних навчальних закладів, 

представники фахових періодичних видань.  
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Круглий стіл 
ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИТИНСТВА У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ 

ВИМІРІ 
 

Модератори обговорення: Богуш Алла Михайлівна – доктор 
педагогічних наук, професор, академік 
НАПН України, Південноукраїнський 
державний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського; 

 

Кочубей Наталія Василівна – доктор 
філософських наук, доцент кафедри 
дитячої творчості Інституту розвитку 
дитини НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 
 

Артюшенко Оксана – аспірантка НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Долучення дитини до української ментальності 
 

Андрушкевич Фабіан – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Україно-Польські реалії дитячої освіти 
 

Базиляк Наталія – аспірантка НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Особливості реалізації мовних стратегій в дитинстві 
 

Богданова Наталія – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Дитяча освіта в системі культури життєтворчості 
особистості 

 

Вахняк Надія Вікторівна – ст. викл. кафедри соціальної педагогіки та 
дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б. Хмельницького, аспірантка Луганського 
національного університету ім. Т. Г. Шевченка 

Усвідомлене батьківство в системі цінностей сучасної 
молоді 

 

Венгловська Олена Анатоліївна – викл. кафедри педагогіки і 
психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного 
інституту КУ ім. Б. Грінченка 

Трансформація змісту дошкільної освіти (1985-2005) 
 

Гарбар Галина – докторант НПУ ім.М.П.Драгоманова 
Дитячий туризм як об’єктивна реальність 

Гамерська Ірина Іванівна – аспірантка НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Освітньо-виховна система періоду дитинства 
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Долинна Ольга Петрівна – начальник відділу науково-методичного 
забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних 
технологій і змісту дошкільної освіти МОНМСУ 

Формування основ духовності в дошкільному дитинстві 
 

Жижко Тетяна – в.о. проф. НПУ ім. М.П. Драгоманова 
Освіта дитини, спрямована на університетські вимоги 
 

Ілляшов Григорій – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Формування політичної зрілості в дитячому віці 
 

Каплуновська Олена Миколаївна – ст. викл. кафедри дошкільної та 
початкової освіти КЗ «Запорізька обласна академія післядипломної 
освіти» Запорізької обласної ради 

Розвиток духовного потенціалу особистості дитини в 
умовах сучасного ДНЗ 
 

Кислицька Юлія – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Проблема подолання основних суперечностей дошкільної 
освіти та виховання 

 

Котик Тетяна Миколаївна – д. п. н., проф., завідувач кафедри філології 
та методики початкової освіти Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника 

Структурно-компонентний аналіз феномена «духовність» 
в аспекті виховання дітей дошкільного віку 

 

Кочубей Наталія Василівна – д. філософ. н., доц. кафедри дитячої 
творчості Інституту розвитку дитини НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Дитинство як складний феномен: соціально-філософський 
аспект 

 

Крутій Катерина Леонідівна – д. п. н., проф., проректор з наукової 
роботи КЗ «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної 
освіти» Запорізької обласної ради 

Розвиток духовного потенціалу дитини – пріоритетне 
завдання програми «Дитина в дошкільні роки» 

 

Левінець Наталія Валентинівна – к. п. н., доц. кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Розвиток духовності у дітей дошкільного віку засобами 
народної педагогіки 

Линовицька Олеся – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Чи може бути дитина відповідальною за свою освіту? 
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Ляхвацька Оксана – наук. співроб. ГВО НАПН України 
Філософський дискурс системи «людина» - «дитина» - 
«особистість» 

 

Манилюк Юлія Станіславівна – к. психол. н., ст. викл. кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 
розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Перші інститути соціалізації та їх вплив на формування 
духовності особистості 
 

Маргуліна Любов – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Демократія для дітей 

 

Москалик Ельвіна Анатоліївна – асистент кафедри дитячої творчості 
Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Вплив інтелігентності вихователя на духовний розвиток 
дитини дошкільного віку 

 

Науменко Тетяна Іванівна – к. п. н., ст. наук. співроб. Міжнародного 
наукового-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН 
України та МОНМСУ 
Химич Нінель Євгенівна – к. п. н., доц. кафедри педагогіки та методики 
дошкільної освіти державного вищого навчального закладу «Переяслав-
Хмельницький державний університет ім. Г.Сковороди», завідувач 
лабораторії духовного розвитку особистості 

Розвиток духовного потенціалу дитини засобами 
педагогічних технологій 
 

Науменко Уляна – аспірантка НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Нормативна база організації дошкільної і шкільної освіти 

 
Пархоменко Ірина Миколаївна – к. п. н., заступник начальника 
управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної 
адміністрації 

Особливості впровадження освітніх інновацій в галузі 
дошкільної освіти 

 
Плахотнік Ольга Василівна – зав. каф. теорії та історії дошкільної 
педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
д. п. н. , професор 

Дохристиянські вірування українського народу як джерело 
сучасної духовної спадщини 
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Поліщук Оксана Всеволодівна – директор Центру розвитку дітей 
«Екограй» м. Киева 

Духовний розвиток дітей 4-5 р. р. життя в процесі занять 
«екограй» 

 
Пуляєвська Марина Євгенівна – ст. викл. кафедри педагогіки, 
дошкільної і початкової освіти Донецького інституту психології і 
підприємництва 

Психосемантичний аспект мовного, соціального, духовного 
розвитку дитини дошкільного віку 

 

Стягунова Ольга Олександрівна – ст. викл. кафедри педагогіки, 
дошкільної і початкової освіти Донецького інституту психології і 
підприємництва 

Перспективи впровадження духовної основи ідей 
української народної педагогіки у навчально-виховний 
процес сучасного ДНЗ 

 
Сучок Віра Євгенівна – завідувач дошкільного навчального закладу №4 
м. Южне Одеської області 

Духовне виховання в сім’ї: робота з батьками 
 
Танчук Наталія – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Дитинство в контексті регіональної політики 
 

Терес Оксана – аспірантка НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Основні тенденції європейського вектору освіти 
 

Тертична Марина Яківна – асистент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Філософсько-педагогічні погляди на природу обдарованості 
 
Тимошенко Олена Іванівна – проректор із заочної та дистанційної 
форми навчання Європейського університету, к. істор. н., професор 

Новітні високі технології в дошкільній та шкільній освіті 
 

Троян Юлія Петрівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Збагачення духовної сфери особистості дітей старшого 
дошкільного віку засобами музейної педагогіки 
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Круглий стіл 
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

ДОШКІЛЬНИКА 
 

 
Модератори обговорення: Піроженко Тамара Олександрівна – 

завідувач лабораторії психології 
дошкільника Інституту психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор; 
Загарницька Ірина Іванівна – директор 
Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат 
філософських наук, професор. 
 

Андрущенко Тетяна Вікторівна – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Специфіка входження дитини в систему «дорослих» 
цінностей 
 

Білогур Влада Євгенівна – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Особливості формування світогляду дошкільнят: участь 
студентів 
 

Бойчук Микола – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Людина як громадянин формується з дитинства 

 
Валовина Аліна Сергіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Дослідження і корекція психологічного стану дітей 
дошкільного віку за використанням кольорів в малюнках 

 

Демчик Катерина Іванівна – асистент кафедри педагогіки та методик 
дошкільної та початкової освіти  педагогічного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Методика формування ставлення дітей шостого року 
життя до живопису як духовної цінності 

 

Загарницька Ірина Іванівна – директор Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, к. філософ. н., професор 

Духовно-ціннісний вимір становлення особистості дитини 
 

Івченко Олексій – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Дитина в структурі громадянства 
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Кисленко Наталія Вікторівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Взаємодія ДНЗ з батьками при ознайомлені дошкільників з 
родинним деревом 
 

Коломієць Олена – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Упередження агресивності засобами освіти як педагогічна 
проблема 

 

Кондратенко Світлана Володимирівна – вихователь ДНЗ «Горобинка» 
м. Шостка 

Спілкування як аксіологічний аспект розвитку особистості 
дошкільника в групі 
 

Кострюков Сергій – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Дитина в системі владних відносин старших 

 

Коржук Ольга Сергіївна – асистент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Емпатійність вихователя як фактор розвитку духовної 
сфери особистості дитини 
 

Космодем’яненко Олена Григорівна – магістр Інституту розвитку 
дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Кольоротерапія як засіб гармонізації психоемоційного 
стану дітей старшого дошкільного в умовах ДНЗ 
 

Курняк Олег – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Найголовніші цінності, що формуються в дитинстві 
 

Лісовий Оксен – ст. наук. співроб. Інституту обдарованої дитини НАПН 
України 

Дитинство як початок самоідентифікації особистості 
 

Лопухіна Тетяна В’ячеславівна – к. п. н. доц., завідувач кафедри  
педагогіки, дошкільної та початкової освіти Донецького інституту 
психології та підприємництва 

Умови формування духовних цінностей майбутніх 
педагогів 
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Лохвицька Любов Василівна – к. п. н., доц. кафедри педагогіки і 
методики дошкільної освіти державного вищого навчального закладу  
«Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Г. Сковороди» 

Формування основ духовного здоров’я у дітей дошкільного 
віку 

 

Паніна Вікторія Василівна – старший вихователь Луганського 
обласного будинку дитини №2 

Порівняльний аналіз становлення самостійності дітей 
раннього віку в різних умовах життєдіяльності 

 

Печко Наталія Віталіївна – аспірант, викладач психології, етики та 
естетики Шосткінського інституту Сумського державного університету 

Виховання моральних цінностей дошкільника як 
аксіологічний аспект 

 

Поліщук Катерина Миколаївна – асистент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Формування світоглядних уявлень дитини старшого 
дошкільного віку в умовах сучасної сім’ї 

 

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

Діти з особливими потребами: психолого-педагогічні 
аспекти раннього втручання 
 

Савченко Юрій Юрійович – к. психол. н., доц. кафедри педагогіки і 
психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного 
інституту КУ ім. Б. Грінченка 

Характеристика процесу становлення психологічної статі 
старших дошкільників в умовах сім’ї 

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

Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей 
старшого дошкільного віку засобами народних прикмет 
природничого змісту 

 

Січкар Віталіна Віталіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Формування у дітей старшого дошкільного   віку 
оптимістичного світосприймання  засобами педагогічного 
впливу  
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Тарасенко Віталій – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Дитина і цінності 

 

Фасолько Тетяна Степанівна – к. п. н., доц., завідувач кафедри теорії та 
методики дошкільної освіти Кременецького обласного гуманітарно-
педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка 

Технологічний аспект виховання відповідальної поведінки у 
дітей дошкільного віку 
 

Шандор Федір – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Виховання національної свідомості в дошкільному віці 
 

Шелестова Людмила Володимирівна – к. п. н., ст. наук. співроб. 
лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України 

Уявлення про предмети в картині світу старших 
дошкільників 

 

Шулигіна Раїса Андріївна – к. п. н., доц. кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Психолого-педагогічний феномен гри та її вплив на 
пізнавальні процеси особистості 
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Круглий стіл 

ТВОРЧІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ В 
ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ 

 
Модератори обговорення: Сухорукова Галина Вікторівна – завідувач 

кафедри дитячої творчості Інституту 
розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 
Панасюк Тамара Вікторівна – начальник 
відділу дошкільної освіти Департаменту 
загальної, середньої та дошкільної освіти 
МОНМСУ. 

 

Андрущенко Тетяна Іванівна – доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри етики та естетики Інституту філософської освіти і 
науки НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Дитина і мистецтво 
 

Гавронська Тетяна – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Дитина в контексті свободи і творчості 

 
Дмитрук Анна Олегівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Мистецтво колажу як засіб духовно-морального виховання 
старших дошкільників 

 

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

Розвиток творчості у дітей старшого дошкільного віку 
засобами проектних технологій 

 

Карабаєва Ірина Іванівна – к. психол. н., ст. наук. співроб. лабораторії 
психології  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Психолого-педагогічна підтримка дорослих як стратегія 
розвитку творчого потенціалу дітей 

 

Косенко Юлія Миколаївна – к. п. н., проф. кафедри дошкільної освіти 
Маріупольського державного університету 

Професійна компетентність вихователя з питань 
духовного розвитку дошкільника: шляхи формування на 
етапі навчання у ВНЗ 
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Макаренко Світлана – радник директора Інституту обдарованої дитини 
НАПН України 

Виховання обдарованості 
 

Маковецька Наталія Анатоліївна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку в процесі 
інтегрованих занять 

 

Мордоус Ірина Олександрівна – к. п. н., доцент кафедри теорії та історії 
дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Вплив оволодіння дітьми іноземною мовою на розвиток 
креативності в умовах полікультурного суспільства 
 

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

Методика використання духовного потенціалу 
декоративно-прикладного мистецтва у роботі з дітьми 
старшого дошкільного віку 

Павленко Майя Володимирівна – вихователь дошкільного 
навчального закладу №378 «Веселка» м. Києва 

Родинні духовні цінності 
 

Сидорко Катерина Вікторівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Розвиток креативності дітей старшого дошкільного віку 
засобами  нетрадиційних технік малювання  

 

Синьовська Наталія Іванівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Зміст самостійної зображувальної діяльності у розвитку 
творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку 

 

Сиротич Наталія Богданівна – аспірант кафедри дитячої творчості 
Інституту розвитку дитини ім. М. П. Драгоманова 

Театральна студія у дошкільному закладі та її роль у 
формуванні творчих умінь старших дошкільників 

 

Сташенко Ірина Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку в 
декоративному малюванні за мотивами розписів 
М. Приймаченко 
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Хміль Ірина Василівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Малювання як засіб позитивного впливу на самопочуття 
дітей старшого дошкільного віку 
 

Яременко Лілія – наук. співроб. НАПН України 
Креативна дитина: проблеми взаємодії 
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Круглий стіл 
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА У 

ПРОСТОРІ ОСВІТИ 
 
Модератори обговорення: Луценко Ірина Олексіївна – заступник 

директора Інституту розвитку дитини з 
наукової роботи та міжнародних зв’язків, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 
Богініч Ольга  Любомирівна – головний 
спеціаліст Департаменту вищої освіти 
МОНМСУ кандидат педагогічних наук, 
професор. 

 

Акопян Валерій – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Екологія для дітей. Перші програми 

 

Антипін Євген Борисович – викладач кафедри педагогіки і психології 
дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту КУ 
ім. Б. Грінченка 

Модель управління інноваційним розвитком дошкільного 
навчального закладу 
 

Бабій Сергій – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Роль студентів в організації і здійснення соціальної роботи 
з дітьми 
 

Большак Людмила – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Екологічне виховання дітей дошкільного віку 
 

Гальченко Максим – ст.. наук. співроб. Інституту обдарованої дитини 
НАПН України 

Виховання дитини: взаємодія сім’ї та школи 
 

Губеня Наталія Петрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку в 
різних видах ігрової діяльності 

 

Гуриненко Тетяна Василівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Особистісний розвиток дошкільника в нових педагогічних 
технологіях  

 

Гуськова Тетяна Сергіївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
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Духовний розвиток дітей старшого дошкільного віку в 
процесі ознайомлення з авторськими казками 

Джура Олександр – докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Культурологія для дітей: особливості вивчення 
 

Касьянов Дмитро Володимирович – здобувач НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Вивчення нанотехнологій в дитинстві 
 

Квак Олександр Володимирович – викладач Бродівського 
педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича 

Дидактичні ігри комунікативного спрямування як засіб 
формування емоційно-ціннісної сфери дошкільників 

 

Кивлюк Ольга Петрівна – к. п. н., доц. кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Використання мультимедійних засобів в процесі 
сприйняття дітьми старшого дошкільного віку української 
народної казки 
 

Кобець Наталія Володимирівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Формування у дітей 6-го року життя почуття доброти 
під час екскурсії  

 

Лайко Тетяна Вікторівна – асистент кафедри дошкільної педагогіки і 
психології Глухівського національного педагогічного університету 
ім. О. Довженка 

Особливості формування емоційно-ціннісного ставлення 
дітей старшого дошкільного віку до природи в процесі 
екологічного виховання 

 

Луценко Ірина Олексіївна – к. п. н., доц., заступник директора з 
наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Духовні виміри професійно-мовленнєвого спілкування 
вихователя 

 

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

Система морального виховання дітей дошкільного віку в 
умовах співробітництва ДНЗ і сім’ї 

 

Майструк Олена Миколаївна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
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Виховання основ мовної особистості у дітей старшого 
дошкільного віку в процесі бесід на етичні теми 

 

Мельничук Оксана Іванівна – к. п. н., доц., заступник директора з 
науково-методичної роботи Прилуцького гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені І. Я. Франка 

Педагогічне стимулювання емоційно-ціннісного ставлення 
дошкільників до інших людей в ситуаціях морального 
вибору 
 

Мойко Оксана Степанівна – аспірантка НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Інформаційна підготовка дітей в системі освіти 

 

Мурашко Вікторія Іванівна – завідувач освітнього відділу при 
Веселівському благочинні Запорізької єпархії УПЦ 
Дубіна Людмила Костянтинівна – завідувач дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Казка» №3 Веселівської 
селищної ради Запорізької області 

Формування людських чеснот у дітей дошкільного віку 
через ознайомлення з біблейськими сюжетами 

 
Овсяннікова Діана Валентинівна – педагог групи раннього 
інтелектуального розвитку музичної школи №7 м. Києва 

Казки з благополучним кінцем як засіб формування 
оптимістичного світосприйняття дітей раннього віку 
 

Онопрієнко Володимир Павлович – кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри рослинництва Сумського аграрного університету 

Екологічне виховання дітей та школярів, спрямованих на 
майбутню аграрну професію 
 

Покась Віталій Петрович – к. п. н., професор, директор Інституту 
природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Виховання дітей інтернатних закладів 
 

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

Формування у дітей старшого дошкільного віку соціального 
здоров’я засобами інноваційних технологій 

 

Поліщук Олена Василівна – к. п. н., доц. кафедри теорії і методик 
дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету 
ім. П. Тичини 

Використання елементів декоративних розписів 
Черкащини у роботі з дітьми 
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Пухно Інна Петрівна – вихователь дошкільного навчального закладу 
№ 613 м. Києва 

Емоційно-ціннісне виховання дошкільнят шляхом 
застосування технологій психолого-педагогічного 
проектування взаємодії дорослого з дитиною 
 

Руденко Ілона Миколаївна – к. психол. н., викл. кафедри теорії та 
історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Лялькотерапія як засіб емоційної єдності родини 
 

Салінська Ольга Станіславівна – магістр Інституту розвитку дитини 
НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку 
засобами української етнопедагогіки 
 

Сивик Оксана Анатоліївна – аспірантка НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Література для дітей: створення та використання у 
формуванні особистості 
 

Солодій Іван – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Особливості менеджменту закладу освіти 

 

Скиба Любов Петрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ  
ім. М. П. Драгоманова 

Виховання у дітей старшого дошкільного віку позитивних 
взаємин в процесі сюжетно-рольової гри  

 

Тимошеська Марія Андерс – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Народні рухливі ігри як засіб національного виховання дітей 
старшого дошкільного віку 

 

Яковченко Надія Дмитрівна – магістр Інституту розвитку дитини НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 

Формування у дітей старшого дошкільного віку морально-
етичних уявлень в процесі ознайомлення з казками  
 

Ярчук Юлія – здобувач НПУ ім. М. П. Драгоманова 
Формування здорового способу життя дітей дошкільного 
віку 

 
 

Підведення підсумків семінару 
15.00-15.30
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Відповідальний секретар – к. п. н. Луценко І.О. 

Комп’ютерна верстка – Доценко О.О. 

Розробка емблеми семінару – Луценко Я.І. 

 


