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ПОРЯДОК РОБОТИ ONLINE–МАРАФОНУ 

 
Дата, час проведення: 

27 – 29 вересня 2022 року, об 11.00 

Місце проведення: Гуманітарний корпус Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, вул. Тургенєвська, 8/14, м. Київ (Україна). 

Форма проведення: заочно-дистанційна.  
Приєднання об 11.00 до конференції Zoom за пролонгованим посиланням: 
https://us06web.zoom.us/j/85162107062?pwd=Y2RZaUhiM3pxYWRhVFo4cVpMd1B5Zz09 

Ідентификатор конференції: 851 6210 7062 
Код доступу: 701666 
 

Мета online–марафону: об’єднати провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників, 
науковців, освітян, здобувачів вищої освіти та наукових ступенів, представників 
ЗМІ, громадських організацій, практиків для обміну досвідом та результатами 
досліджень в галузі дошкільної освіти; забезпечити міждисциплінарну платформу 
для поширення проблематики прикладних досліджень, нововведень, тенденцій і 
практичних проблем, що виникають в галузі  дошкільної освіти на сучасному етапі 
в умовах військового стану. 

 

Учасники online–марафону: 
Науково-педагогічні працівники вітчизняних і зарубіжних закладів вищої, фахової 
передвищої освіти, наукових установ, здобувачі наукового ступеня, представники 
громадських організацій, психологи, педагоги-практики закладів дошкільної освіти. 

 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ: 
 

27.09 20222 – 1-ий день марафону, 11.00 

«Національний та європейський досвід організації дошкільної  освіти та ціннісно-
смислові детермінанти особистісного професійного розвитку педагога в контексті 
європейських освітні викликів» 
11.00 – 11.30    
 

Відкриття ONLINE–марафону   
Вітальні звернення 

11.30 – 13.30   Виступи представників наукових шкіл України та Зарубіжжя 
13.30 – 14.00 Повідомлення та обговорення 
14.00 – 14.30 Відкритий мікрофон для запитань та відповідей 
 
 

28.09.2022 – 2-ий день марафону, 11.00  

«Психолого-педагогічні практики подолання та корекції тривожних станів під час 
військових дій» 
11.00 – 11.10    Вітальне слово 
11.10 – 12.40    Виступи учасників марафону 
12.40 – 13.00 Повідомлення та обговорення 
13.00 – 13.30 Відкритий мікрофон для запитань та відповідей 
13.30 – 14.30   Тренінги 

https://us06web.zoom.us/j/85162107062?pwd=Y2RZaUhiM3pxYWRhVFo4cVpMd1B5Zz09
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29.09.2022 – 3-ий день марафону, 11.00 

«Практико-орієнтована педагогічна діяльність в системі дошкільної освіти» 
11.00 – 11.05 Вітальне слово 
11.05 – 13.00 Виступи учасників марафону 
13.00 – 13.30 Повідомлення, запитання – відповіді 
13.30 – 14.30 Майстер-класи 
 
Регламент: 
Доповіді на пленарному засіданні      – 20 хв. 
Доповіді на секційних засіданнях       – 15 хв. 
Повідомлення, участь в обговоренні – 5 хв. 
Відкритий мікрофон для запитань      – 3 хв. 
Тренінги та майстер-класи                     – 30 хв. 
 

 
 

РОБОЧА ГРУПА З ОРГАНІЗАЦІЇ ONLINE–МАРАФОНУ 
 

Голова робочої групи: 
ЦВЄТКОВА Ганна Георгіївна, завідувачка кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор 
 

Співголови: 
1. Шулигіна Раїса Андріївна, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної 

освіти, кандидат педагогічних наук 
2. Довбня Софія Олегівна, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної 

освіти, кандидат педагогічних наук 
 
Члени робочої групи: 

1. Ступак Оксана Юріївна, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної 
освіти, доктор психологічних наук 

2. Гальченко Вікторія Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та психології 
дошкільної освіти, кандидат психологічних наук 

3. Агіляр Туклер Вікторія Вільямівна, викладач кафедри педагогіки та психології 
дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук 

4. Поліщук Катерина Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки та 
психології дошкільної освіти  

5. Савлук Галина Іванівна, викладач кафедри педагогіки та психології дошкільної 
освіти 

6. Шелепко Галина Володимирівна, асистент кафедри педагогіки та психології 
дошкільної освіти 

 
Технічна підтримка: 

1. Казанцев Андрій Олександрович 
2. Савлук Галина Іванівна 
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27 вересня 2022 року 

 

1-й день online-марафону: 
 

Національний та європейський досвід організації дошкільної  освіти та 

ціннісно-смислові детермінанти особистісного професійного розвитку 

педагога в контексті європейських освітні викликів 

 

Приєднання об 11.00 до конференції Zoom за посиланням: 

https://us06web.zoom.us/j/85162107062?pwd=Y2RZaUhiM3pxYWRhVFo4cVpMd1B5Zz09 

Ідентификатор конференції: 851 6210 7062 

Код доступу: 701666 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Модератор: 
 

ЦВЄТКОВА Ганна Георгіївна, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної 

освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

ВІДКРИТТЯ ONLINE-МАРАФОНУ 
 

Вітальні слова: 
 

АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович, ректор Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН 

України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, 

академік АН ВШ України  
 

ТОРБІН Григорій Мирославович, проректор з наукової роботи, професор кафедри 

математичного аналізу та диференціальних рівнянь Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор  
 

ЛАВРИНЕНКО Олександр Григорович, проректор з міжнародних зв’язків 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 

історичних наук, доцент 
 

ОЛЕФІРЕНКО Тарас Олексійович, декан факультету педагогіки і психології 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук, професор  

https://us06web.zoom.us/j/85162107062?pwd=Y2RZaUhiM3pxYWRhVFo4cVpMd1B5Zz09
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СИСОЄВА Світлана Олександрівна, академік-секретар Відділення загальної 

педагогіки та філософії освіти НАПН України. доктор педагогічних наук, професор, 

академік НАПН України, заслужений працівник освіти  
 

БЕХ Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, 

заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Національної академії 

педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор  
 

МАТВІЄНКО Олена Валеріївна, заступник декана Педагогічного факультету з 

наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри педагогіки і методик 

початкового навчання Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор 

 

 

ПРЕДСТАВНИКИ НАУКОВИХ ШКІЛ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ  

Доповіді: 

MILADA RABUŠICOVÁ Dr. Professor, Department of Educational Sciences of Masaryk 

University (м. Брно, Чехія) 

System of Preschool Education and Current Issues in The Czech Republic 
 

ЦВЄТКОВА Ганна Георгіївна, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної 

освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук, професор 

Збереження національно-культурної ідентичності та адаптація наукової спільноти 

до реалій в нових умовах перебування закордоном 
 

ГАВРИШ Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, автор Базового 

компоненту дошкільної освіти 

Організація системи дошкільної освіти в штаті Флорида (США) 
 

РЕЙПОЛЬСЬКА Ольга Дмитрівна, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторією 

дошкільної освіти та виховання, керівник Центру раннього розвитку дитини та 

дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України  

Дошкільна освіта України в умовах воєнного стану: виклики та перспективи 
 

МЕЛЬНИК Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

іноземних мов і перекладу Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національного авіаційного університету, лектор з Дошкільної педагогіки 

Університету Євлє (м. Євлє, Швеція) 

Дошкільна освіта в перспективі міжнародного співробітництва та практики 
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СТУПАК Оксана Юріївна, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти 

Педагогічного факультету Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент 

Досвід організації дошкільної освіти в європейських країнах 
 

ПОЛОВІНА Олена Анатоліївна, завідувач кафедри дошкільної освіти Факультету 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

Психолого-педагогічний супровід формування мистецької-творчої компетентності 

дітей 
 

КАПЛУНОВСЬКА Олена, голова Громадської організації «Академія розвитку 

особистості» 

Українські діти в системі освіти Польщі: що по-іншому? 
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28 вересня 2022 року 

2-й день online-марафону: 
 

Психолого-педагогічні практики подолання та корекції  

тривожних станів під час військових дій 

 

Приєднання об 11.00 до конференції Zoom за посиланням: 

https://us06web.zoom.us/j/85162107062?pwd=Y2RZaUhiM3pxYWRhVFo4cVpMd1B5Zz09 

Ідентификатор конференції: 851 6210 7062 
Код доступу: 701666 

 

Модератори: 
 

ЦВЄТКОВА Ганна Георгіївна, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної 

освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук, професор 
 

Гальченко Вікторія Миколаївна, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної 

освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Вітальне слово: 
 

ДИЧКІВСЬКА Ілона Миколаївна, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і 

психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської Рівненського 

державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор 

 

Доповіді: 
 

ПІРОЖЕНКО Тамара Олександрівна, завідувач лабораторії психології дошкільника 

Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор 

Потенціал зростання дитини в умовах невизначеності освітньої ситуації 
 

ПАНАСЕНКО Елліна Анатоліївна, завідувач кафедри практичної психології 

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний 

університет", доктор педагогічних наук, професор 

Супровід особистості у депресивних станах: теоретичні концепти та модерні 

практики 

https://us06web.zoom.us/j/85162107062?pwd=Y2RZaUhiM3pxYWRhVFo4cVpMd1B5Zz09
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ТОВКАЧ Ірина Євгенівна, старший викладач кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 

Формування мовлення у дитини дошкільного віку в умовах війни: психологічний 

аспект 
 

СНЯТКОВА Тетяна Миколаївна, викладач кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

Психолого-педагогічний супровід батьків дитини з особливими освітніми 

потребами (ОПП) 
 

КУЗЬМЕНКО Ірина Анатоліївна, аспірантка спеціальності «011 Освітні, педагогічні 

науки» (дошкільна педагогіка) Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова  

Конструктологія як засіб подолання та корекції тривожних станів у дітей старшого 

дошкільного віку під час військових дій 

 

 

Тренінг мужності та стійкості: 
 

ГАЛЬЧЕНКО Вікторія Миколаївна, доцент кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 

Фрустраційна толерантність як основа професійної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення та обговорення 

 

 

 

 

   Відкритий мікрофон для запитань та відповідей 
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29 вересня 2022 року 

3-й день online-марафону: 
 

Практико-орієнтована педагогічна діяльність  
в системі дошкільної освіти 

 

Приєднання об 11.00 до конференції Zoom за посиланням: 

https://us06web.zoom.us/j/85162107062?pwd=Y2RZaUhiM3pxYWRhVFo4cVpMd1B5Zz09 

Ідентификатор конференції: 851 6210 7062 

Код доступу: 701666 

 

Модератори: 
 

ШУЛИГІНА Раїса Андріївна, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної 

освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

САВЛУК Галина Іванівна, викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти 

Педагогічного факультету Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 
 

Вітальне слово: 
 

ЦВЄТКОВА Ганна Георгіївна, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної 

освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

Доповіді: 
 

ДОВБНЯ Софія Олегівна, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти 

Педагогічного факультету Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент  

ШУЛИГІНА Раїса Андріївна, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної 

освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 

Ігровий кейс як компонента професіоналізму педагога закладу дошкільної освіти 

 

ЛЕВІНЕЦЬ Наталія Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

Програмно-методичне забезпечення процесу формування 

здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку 

https://us06web.zoom.us/j/85162107062?pwd=Y2RZaUhiM3pxYWRhVFo4cVpMd1B5Zz09
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САВЛУК Галина Іванівна, засновник PRESCHOOL BUSINESS CONSULTING «ВЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ САДОЧОК», викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Сучасний керівник закладу дошкільної освіти: новий погляд та практичний досвід 

 

ПОЛІЩУК Катерина Миколаївна старший викладач кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

Освітній хаб як практико-орієнтована форма підготовки студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта» до професійної діяльності 

 

ХОДУНОВА Вікторія Леонідівна, доцент кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій з 

ознайомлення дітей дошкільного віку з мистецтвом 

 

АГІЛЯР ТУКЛЕР Вікторія Вільямівна, викладач кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук 

Формування творчих здібностей вихователів засобом арт-терапії 

 

КОЗАК Тетяна Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної 

освіти Педагогічного факультету Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

Методики образотворення для покоління «візуалів» 

 

ШЕЛЕПКО Галина Володимирівна, асистент кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти, аспірантка спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» 

(дошкільна педагогіка) Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова  

Організація творчо-пізнавального простору для дітей дошкільного віку в укритті 

під час сигналу повітряної тривоги 

 

БОНДАР Ірина Олегівна, аспірантка спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» 

(дошкільна педагогіка) Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова  

Спільна діяльність як важлива компонента формування ровесницьких стосунків на 

етапі дошкільного дитинства 
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ГЛАДИШЕНКО Ганна Юріївна, аспірантка спеціальності «011 Освітні, педагогічні 

науки» (дошкільна педагогіка) Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова  

Чуттєвий світ дитини крізь призму мистецтва: бачити, відчувати, творити 

 

КОШІЛЬ Тетяна Павлівна, аспірантка спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» 

(дошкільна педагогіка) Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова  

Компетентнісний потенціал використання Lego-технологій в освітньому просторі 

Нової Української Школи 
 

СУХАР Оксана Сергіївна, аспірантка спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» 

(дошкільна педагогіка) Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

Сучасні аспекти дошкільної освіти Фінляндії та Сінгапуру  

 

 

Майстер-класи: 
 

ВАСИЛЬЄВА Світлана Андріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії дошкільної освіти та виховання Центру раннього розвитку 

дитини та дошкільної освіти Інститут проблем виховання НАПН України.  

Рухові завдання для дітей раннього віку: планування, впровадження 

 

РАГОЗІНА Вікторія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Центру раннього розвитку 

дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України.  

Скульптурки з трави: створюємо з дошкільнятами еко-іграшку 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення та обговорення 

 

 

 

 

   Відкритий мікрофон для запитань та відповідей 

 


