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Організаційний комітет 
ІІ-х Міжнародних педагогічних читань 

“Підготовка фахівців дошкільної освіти в контексті вимог Болонської 
угоди”

Беляєв Юрій 
Іванович

ректор Херсонського державного університету, 
кандидат філологічних наук, професор (голова);

Пєтухова Любов 
Євгенівна

декан факультету дошкільної та початкової освіти 
Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент (заступник голови);

Співаковський 
Олександр 
Володимирович

проректор з науково-педагогічної роботи, 
інформаційних технологій, міжнародних зв’язків 
Херсонського державного університету, доктор 
педагогічних наук, професор;

Фєдяєва Валентина 
Леонідівна

проректор з наукової роботи Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, 
професор;

Андрієвський Борис 
Макійович

завідувач лабораторії педагогічних досліджень та 
інноваційно-освітніх технологій Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор;

Гриценко Ірина 
Валентинівна

завідувач кафедри педагогіки дошкільного виховання 
та початкового навчання Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

Капінос Людмила 
Володимирівна

завідуюча дошкільним навчальним закладом № 40 м. 
Херсона;

Колінько
Наталія Олексіївна

завідуюча дошкільним навчальним закладом № 41 м. 
Херсона;

Коврига Людмила 
Миколаївна

начальник дошкільного відділу Херсонського міського 
управління освіти;

Мосіна Людмила 
Іванівна

перший заступник начальника обласного управління 
освіти Херсонської області;

Руденко Людмила 
Миколаївна

директор Інституту іноземної філології Херсонського 
державного університету, доктор філологічних наук, 
професор.



ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 16.05.06.

Беляєв Юрій Іванович – голова оргкомітету, ректор Херсонського державного 
університету, кандидат філологічних наук, професор:

Вітальне слово

Співаковський Олександр Володимирович – проректор з науково-педагогічної 
роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, професор:

Вітальне слово

Пєтухова Любов Євгенівна – заступник голови, декан факультету дошкільної та 
початкової освіти Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент:

Формування професійної компетенції вихователів дошкільних закладів у 
сучасних умовах

Клименко Віктор Васильович – доктор психологічних наук, професор Інституту 
психології ім. Г. Костюка АПН України:

Розвиток творчого потенціалу дошкільнят

Екегард Цюльке – директор Єв. Фрьобельсемінару, м. Кассель (Німеччина):
Болонська конвенція і освіта: виховання та навчання від народження до 10 

років

Фєдяєва Валентина Леонідівна – проректор з наукової роботи Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, професор:

Історіографія дитинства в наукових дослідженнях М. Мід і Ф. Арвіса

Аверин Сергій Олександрович – віце-президент Російської міжтериторіальної 
суспільної організації об’єднання незалежних експертів ігрової навчально-
методичної та електронної продукції для дітей, кандидат фізико-математичних 
наук (Росія):

Организация общественной психолого-педагогической экспертизы игр и 
игрушек и ее критерии

Винфрід Морлок – викладач Єв. Фрьобельсемінару, м. Кассель (Німеччина):
Дитина в центрі уваги: завдання виховання та навчання в дитячих закладах

Артемова Любов Вікторівна – завідувач відділом аспірантури Київського 
міжнародного університету, доктор педагогічних наук, професор:

Вплив суспільних подій на вибір гри дітей



Нестеренко Лідія Петрівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 
Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка:

“Педагогічна практика “Перші дні дитини в школі” в структурі підготовки 
фахівця до реалізації наступності між дошкільним закладом і початковою 

ланкою освіти

Карпова Елла Едуардівна – завідувач кафедри дошкільної педагогіки 
Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. 
Ушинського, доктор педагогічних наук, професор:

Особистісно-орієнтоване виховання в системі дошкільної освіти



ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
МОНІТОРИНГУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 16.05.06.

Майстер-клас викладача кафедри педагогіки дошкільного виховання та 
початкового навчання Владимирової Алли Леонідівни

Фрагмент заняття з основ музичного виховання з методикою 
викладання “Використання пісенного фольклору в естетичному 

вихованні дошкільників”

Відкрите засідання студентської проблемної групи “Раннє навчання 
іноземних мов”, керівник – викладач кафедри педагогіки дошкільного 
виховання та початкового навчання Сорока Оксана Юріївна

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 16.05.06.

Дятленко Наталія Михайлівна – доцент кафедри загальної та вікової психології 
Київського міського педагогічного університету імені Б. Грінченка, кандидат 
педагогічних наук:

Сутність та особливості адаптації студентів - “дошкільників”

Тарасова Віталія Віталіївна – здобувач кафедри теорії і методики професійної 
освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди, 
викладач:
Риторика як засіб професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів

Трубник Інна Василівна – аспірант кафедри педагогіки, асистент кафедри 
дошкільної педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету:

Дидактичні умови екологічної підготовки майбутніх вихователів

Пєхарєва Світлана Вікторівна – здобувач кафедри теорії і методики професійної 
освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди, 
викладач вищої категорії:
Аксіологічні імперативи модернізації системи підготовки фахівців дошкільної 

освіти в умовах Болонського процесу

Філіпова Віолетта Петрівна – доцент кафедри педагогіки Херсонського 
державного університету, кандидат психологічних наук:

Цінність психологічних ідей С. Русової у підготовці сучасного вихователя 
дошкільного закладу (за матеріалами аналізу праці “Дошкільне виховання”)



Георгян Надія Михайлівна, Головко Маргарита Борисівна, Зінченко Віра 
Миколаївна, Крайнова Любов Валентинівна, Одерій Людмила Євгенівна, 
Садова Тетяна Анатоліївна – доценти кафедри дошкільної педагогіки 
Слов’янського державного педагогічного університету, кандидати педагогічних 
наук:

Запровадження новітніх технологій навчання у процес підготовки фахівців 
дошкільної освіти

Кузцецова Олена Юріївна – магістрант Південноказахстанського гуманітарного 
університету (Казахстан):
Особенности народной педагогики среднеазиатских стран в воспитании детей 

дошкольного возраста

Денисенко Вероніка В’ячеславівна – старший викладач кафедри педагогіки 
дошкільного виховання та початкового навчання Херсонського державного 
університету:

Підготовка студентів до естетичного виховання дітей дошкільного віку

Казаннікова Олена Василівна – старший викладач кафедри педагогіки 
дошкільного виховання та початкового навчання Херсонського державного 
університету:

Емоційні порушення в дошкільному віці

Нагрибельна Інна Анатоліївна – доцент кафедри філології Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук:

Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної 
(української) мови (аспект реалізації принципу наступності в ланці дитячий 

садок – школа)

Ізотова Людмила Володимирівна – доцент кафедри природничо-математичних 
дисциплін та логопедії Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук:

Задачі розумового розвитку дітей дошкільного віку

Ізотова Людмила Володимирівна – доцент кафедри природничо-математичних 
дисциплін та логопедії Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук; Рой Ірина – студентка 5 курсу факультету дошкільної та 
початкової освіти Херсонського державного університету, бакалавр:

Розвиток творчого мислення дітей 5-6 років під час навчання математики

Садовенко Світлана Миколаївна – завідувач лабораторії традиційної культури 
Українського центру культурних досліджень Міністерства культури і туризму 
України, здобувач сумського державного педагогічного університету імені А.С. 
Макаренка (Київ):

Педагогічні засади формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку



Ігумнова Жанна Іванівна – декан факультету іноземних мов та соціальних наук, 
кандидат педагогічних наук, доцент

Подготовка компаунд – специалистов в области дошкольного образования

Сорока Оксана Юріївна – викладач кафедри педагогіки дошкільного виховання 
та початкового навчання Херсонського державного університету:
Проблеми підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до навчання дітей 

іноземних мов

Цоброва Ірина Анатоліївна – доцент кафедри іноземних мов Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук:

Формування лексичних навичок дітей дошкільного віку

Гриценко Ірина Валентинівна – завідувач кафедри педагогіки дошкільного 
виховання та початкового навчання Херсонського державного університету, 
кандидат педагогічних наук, доцент:

Музичне виховання в системі дошкільної освіти



Програма
ІІ-х Міжнародних педагогічних читань 

“Підготовка фахівців дошкільної освіти в контексті вимог Болонської 
угоди”

Дата Час Місце проведення Зміст
900 – 1030 Зустріч, реєстрація учасників
1030 – 1330 ХДУ, ауд № 256 Пленарне засідання
1330 – 1430 Перерва
1430 – 1530 Моніторинг педагогічної 

майстерності: майстер-клас (викл. 
А. Владимирова)
Відкрите заняття проблемної групи 
“Раннє навчання іноземних мов” 
(викл. О. Сорока)

1530 – 1630 ХДУ, ауд № 202 Засідання круглого столу

16.05.2006

1630 – 1800 Педфаківська вітальня
930 – 1040 Відвідування дошкільного 

навчального закладу № 40 
(завідувач ДНЗ № 40 Капінос Л.В.)

930 – 1010 Презентація комплексного заняття з 
ігрової діяльності та народознавства 
“Святолік” (завідувач ДНЗ № 40 
Капінос Л.В.)

1010 – 1030 Заняття з розвитку мовлення в 
старшій групі (методист 
Потеряйко І.В.)

1030 – 1040

ДНЗ № 40 
м. Херсона

Ознайомлення з ДНЗ (завідувач 
ДНЗ № 40 Капінос Л.В.)

1100 – 1330 Відвідування дошкільного 
навчального закладу № 41 
(завідувач ДНЗ № 41 Колінько Н.О.)

1100 – 1150 Комплексне заняття з фізичної 
культури та валеології для дітей з 
вадами здоров’я (завідувач ДНЗ № 
41 Колінько Н.О.)

1150 – 1230 Ознайомлення з ДНЗ (завідувач 
ДНЗ № 41 Колінько Н.О.)

1230 – 1330

ДНЗ № 41 
м. Херсона

Обід

17.05.2006

1330 – 1500 Підведення підсумків ІІ 
Міжнародних педагогічних читань 
(д.п.н., проф. Андрієвський Б.М.)
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