
 
 



Запрошуємо до участі у ІІ Всеукраїнському форумі 

«Ранній розвиток дитини- право кожного». 

Учасники Форуму будуть мати нагоду ознайомитися з 

виставкою «Сучасна дошкільна освіта». 

В рамках програми Форуму: презентації та майстер-

класи від кращих імплементаторів цікавих кейсів педагогів-

практиків України. 

Форум відбудеться в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді. Адреса: м. Київ, вул. 

Вишгородська, 19. 

 
Регламент роботи Форуму: 

 

8 червня 2018 року 

 

09
00

 – 13
00

  реєстрація учасників Форуму (каб. №19, ІІ поверх). 

Оформлення тематичної виставки «Сучасна дошкільна 

освіта» (ІІІ поверх, праве крило) 

12
00

 – 14
00

  робота презентаційної зони Форуму: 

- тематична виставка «Сучасна дошкільна освіта»; 

- презентація інновацій в освіті від компанії Vema Kids; 

- прикладні майстер-класи 

14
00

 – 14
30

  відкриття Форуму 

14
30

 – 16
15

  пленарне засідання  

16
30

 – 18
00

  майстер-класи 

 

9 червня 2018 року 

 

09
30

 – 11
30

  робота авторських майстерень 

11
40

 – 13
00

  круглі столи 

13
00

 – 13
30

 підведення підсумків роботи Форуму. Вручення 

сертифікатів. 

з 14
00

  від`їзд учасників Форуму  



8 червня (п’ятниця) 
 

Робота презентаційної зони Форуму 
 

12
00

-14
00

 

Тематична виставка «Сучасна дошкільна освіта» (ІІІ 

поверх, праве крило) 
 

«Сенсорні кімнати - чарівний світ гармонії та розвитку» - 

презентація компанії Vema Kids (актова зала) 
 

Прикладні майстер-класи: 

 

«Весела механіка з LEGO» (для дітей 5-6 років) 

кабінет №26 (ІІ поверх) 

графік проведення майстер-класів: 

1 майстер-клас: 12
00

-12
30

 

2 майстер-клас: 12
35

-13
05 

3 майстер-клас: 13
10

-13
40 

Автор: Ірина Резніченко, керівник дошкільного напряму ТОВ 

«Інноваційні освітні рішення». 

 

«Фея кольору із вовни» 

(створення феї для роботи з дітьми, яка допомагає при вивченні 

кольорів, пір року, днів тижня та місяців) 

кабінет №43 (ІІІ поверх) 

Автор: Світлана Махно, майстер. 
 

Відкриття Форуму 
 

14
00

-14
30

 

Актова зала НЕНЦ 
 

Міні-концерт  

Виступ-привітання вихованців Центру творчості дітей та 

юнацтва «Шевченківець» м. Києва. 

 

Вітальне слово: 



Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, доктор 

педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої 

освіти; 

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання 

НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор.  

 

Пленарне засідання  
 

14
30

 – 16
15

 

Актова зала НЕНЦ 
 

Питання для обговорення: 

ранній розвиток дитини: найбільші міфи; 

освітня політика в області виховання і навчання дітей 

молодшого віку; 

ігрова діяльність дітей: проблеми і підходи. 
 

Модератор:  

Кліменко Вікторія Іванівна, заступник директора з навчально-

методичної роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді.  
 

Доповіді: 

Вербицький Володимир Валентинович, директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії 

наук вищої освіти; 

Бєлєнька Ганна Володимирівна, заступник директора з наукової 

роботи Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка, завідувач кафедри дошкільної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор. Тема: «Формування життєвої 

компетентності дітей дошкільного віку»; 

Луценко Ірина Олексіївна, завідувач кафедри методик та 

технологій дошкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, 

доктор педагогічних наук, професор. Тема: «Пріоритети 



виховання дитини: закономірний хід розвитку чи передчасне 

тренування»;  

Гурковська Тетяна Леонідівна, головний редактор журналу 

«Практичний психолог: Дитячий садок» цифрового видавництва 

MCFR, голова місцевого осередку у м. Києві ВГО «Асоціація 

працівників дошкільної освіти». Тема: «Батьки і діти: кому 

насправді потрібен ранній розвиток»; 

Коваль Людмила Вікторівна, завідувачка  відділу інклюзивного 

навчання Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. 

Тема: «Ранній розвиток - реалізація права у реаліях 

інклюзивного освітнього простору»; 

Табінська Олена, менеджер з розвитку освітніх рішень LEGO 

Education в Україні. Тема: «LEGO Education для дошкільнят – 

навчання через гру»; 

Федоренко Наталія Миколаївна, методист Національного 

еколого-натуралістичного центру МОН України. Тема: 

«Презентація  віртуального Університету початкової еколого-

натуралістичної освіти».  
 

Майстер-клас 
16

30
 – 18

00 

«Розвиток мовлення в ранньому дитинстві. Особливості, 

порушення, прийоми стимулювання» 

мала зала (ІІІ поверх, ліве крило)  

Автор: Кирик Марія Олександрівна, дитячий психолог, логопед, 

педагог з раннього розвитку НВК «ЕНОТ», розробник групових 

та індивідуальних програм розвитку дітей дошкільного віку. 

 

«Ейдетика для малюків» 

кабінет №26 (ІІ поверх) 

Автор: Васильченко Світлана, практичний психолог школи 

№278, інструктор з ейдетики, арт-терапевт. 

 

 

 

 



9 червня (субота) 
 

Робота авторських майстерень  
09

30
 – 11

30
 

 

«Коли сили покидають» 

Кабінет № 26 (ІІ поверх) 

Автор: Ольга Дорошенко – сімейний та дитячий психолог, арт-

терапевт; автор та ведуча он-лайн марафонів та семінарів-

тренінгів; спеціаліст з розвитку дитини; студентка курсу по 

Інтегративній психології в студії С.Ройз 
 

«РИТМ» 

каб. №44 (ІІІ поверх) 

Автор: Крістіна Шестак, приватний викладач флейти, блок-

флейти, раннього розвитку з дітьми (за Орф методикою). 
 

«Нейропсихологічний підхід у роботі з дітьми» 

мала зала (ІІІ поверх) 

Автор: Кузьменко Марина, бакалавр медицини, магістр 

психології, психолог КНП «Консультативно-Діагностичний 

центр» м. Києва. 
 

«Діагностика Синдрому дефіциту 

уваги та гіперактивності» 

кабінет №43 (ІІІ поверх) 

Автор: Петрик Денис Анатолійович, представник компанії 

«Некотес» – офіційного представника комп’ютерної діагностики 

МОХО(Моксо). Розробки ізраїльської компанії «Neurotech 

Solution». 
 

Робота круглих столів 
11

40
-13

00
 

 

Круглий стіл 

«Пізнавальний розвиток дошкільнят» 

мала зала (ІІІ поверх, ліве крило) 

Модератори: 



Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна, директор приватного 

Центру розвитку дитини «Дошкільник» м. Києва. 

Штурмак Любов Іванівна, завідувачка лабораторії НЕНЦ. 

Виступи: 

Левінець Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти НПУ 

імені М.П. Драгоманова. Тема: «Здоров’язбережувальні 

технології в роботі з дітьми дошкільного віку»; 

Мордоус Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти НПУ 

імені М.П. Драгоманова. Тема: «Раннє навчання іноземній мові: 

перспективи розвитку дитини»; 

Блеч Ганна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки 

НАПН. Тема: «Розвиток мовлення у дітей з інтелектуальними 

порушеннями»; 

Бобренко Інна Всеволодівна, молодший науковий співробітник 

відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

Інституту спеціальної педагогіки НАПН. Тема: «Розвиток 

просторового орієнтування у дітей з інтелектуальними 

порушеннями раннього віку»; 

Гладченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу освіти дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України. Тема: «Соціальні наслідки 

перинатальної патології ЦНС у дітей»; 

Ґава Олена Леонідівна, педагог-дефектолог КЗ КОР 

«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква». 

Тема: «Формування дрібної моторики у дітей раннього віку з 

інтелектуальними порушеннями». 

 

Круглий стіл 

«Дошкільна освіта дітей з обмеженими  

можливостями здоров’я» 

 



каб.№ 26 (ІІ поверх) 
Модератори: 

Корнієнко Ганна Володимирівна, провідний науковий 

співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем 

виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук; 

Драган Ольга Анатоліївна, завідуюча методичним відділом 

НЕНЦ. 

Виступи: 

Чеботарьова Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу освіти дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН. Тема: «Розвиток навичок елементарної трудової 

діяльності у дітей з інтелектуальними порушеннями»; 

Мякушко Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України. Тема: «Досвід реабілітації дітей раннього віку з 

інтелектуальними порушеннями засобами освіти»; 

Сухіна Ірина В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України. Тема: «Варіативна складова змісту дошкільної освіти як 

засіб розвитку творчої особистості дошкільника»; 

Трикоз Сніжана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України. Тема: «Розвиток сенсорної діяльності у дітей з 

інтелектуальними порушеннями»; 

Ярмола Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України. Тема: «Прикладні аспекти співпраці освітнього закладу та 

батьків (осіб, що їх замінюють) щодо організації навчально-

виховного процесу для дітей з інтелектуальними порушеннями». 

 

Підведення підсумків, закриття форуму. Вручення 

сертифікатів. 

13
00

 – 13
30 

 Актова зала НЕНЦ 


