# !%#*+#("
$%$!,#("

#!&'())

!   # ! 
        $ %   # % & 

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Директор Інституту —
Загарницька Ірина Іванівна, доктор
філософських наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної
діяльності

Інституту педагогіки і психології шляхом поділу на три кафедри:
1. Теорії та історії дошкільної педагогіки.
2. Менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти (згідно з наказом № 745 від 16.12.2013 р. її згодом було
Заступники директора:
перейменовано на кафедру менеджменту
з наукової роботи і міжнародних
та інноваційних технологій соціокультурзв’язків — Луценко Ірина Олексіївна,
ної діяльності).
доктор педагогічних наук, доцент
3. Дитячої творчості.
Директором інституту було обрано
з навчально-виховної роботи —
Ірину Іванівну Загарницьку.
ʖʏʒʏʟʜʗʥʫʙʏ
Мордоус Ірина Олександрівна,
Сьогодні Інститут розвитку дитини
ʶ˓ˋː˃ʶ˅˃ː˪˅ː˃
кандидат педагогічних наук, доцент
працює як сучасний науково-методичний
і просвітницько-організаційний центр
нститут розвитку дитини бере свої витоки з Фре- професійної підготовки фахівців для галузі дошкільної
белівського жіночого інституту дошкільної освіти освіти та сфери менеджменту соціокультурної діяль(1907–1919 р.р.), в якому працювали ентузіасти ності.
педагогічної справи – Іван Олексійович Сікорський,
В Інституті розвитку дитиСофія Федорівна Русова, Василь Васильович Зень- ни здійснюється підготовка за
ковський, Наталія Дмитрівна такими спеціальностями: доЛубенець — і який з 1920 року шкільна освіта (спеціалізації:
увійшов до складу Інституту сімейне виховання; початкове
народної освіти. Факультет до- навчання; практична психолошкільного виховання був ство- гія; іноземна мова; логопедія;
рений в Київському інституті здоров’я людини; правознавнародної освіти з початку його ство); менеджмент соціокульіснування (1920 р.).
турної діяльності (спеціалізації:
У 30-ті роки факультет було культурно-дозвіллєва
діяльʶǤʝǤʛʝʟʓʝʢʠ
переведено до Харківського ність; туризм; редагування).
педагогічного інституту, де він
Провідними
принципами
функціонував до 1954 року.
діяльності Інституту є фундаментальність та висока
ʶǤʝǤʚʢʥʔʜʙʝ
З 1954 р. його поновили в якість професійної підготовки, єдність навчання і доскладі Київського державного слідницької діяльності, інтеграція у вітчизняний та свіпедагогічного інституту імені О. М. Горького. В ті роки товий науково-освітній простір тощо.
кафедру початкової і дошкільної освіти очолював професор Гаврило Захарович Івашин.
У 1960 р. була створена кафедра дошкільної педагогіки, яку очолила доцент Оксана Миколаївна Лещенко.
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
Починаючи з 1965 р. і по 2008 р. кафедрою керуваТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ли доцент Олександра Кузьмівна Грибанова, професор
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Любов Вікторівна Артемова, доцент Марина Анатоліївна Машовець.
Завідувач кафедри — Загарницька Ірина Іванівна,
Відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені доктор філософських наук, професор
М. П. Драгоманова «Про створення Інституту розвитку дитини» (протокол №6 від 31.01.2008 р.) та затверскладі кафедри працюють: кандидат педагодженого Положення про Інститут розвитку дитини
гічних наук, доцент Наталія Валентинівна
(протокол № 8 від 28.02.2008 р.) була проведена реЛевінець, кандидат педагогічних наук, доцент
організація відділення педагогіки дошкільної освіти Ірина Василівна Лисакова, кандидат педагогічних наук
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Тетяна Юріївна Дудка, кандидат
філософських наук Андрій Петрович Гриньків, кандидат історичних
наук Наталія Леонідівна Родінова,
кандидат психологічних наук Світлана Тимофіївна Репетій; старші
викладачі: Наталія Олександрівна
Волощенко, Катерина Миколаївна
Поліщук та асистенти: Ольга Сергіївна Коржук і Юлія Олегівна Кислицька.
Колектив кафедри творчо працює
над виробленням свого оригінального підходу до наукової і викладацької
діяльності. Представлені на кафед9# #4  5    &&   # +
рі освітні програми спрямовані на
створення в Інституті атмосфери    ,  & )3 d "#$ B 7 $d F 9  #$
F 8 95#$9  ! O#j 5 )C*B #$8 3 7 $
вільного діалогу і партнерства моCC,
#$ F *O #$ * B  
лоді з провідними вченими і педагогами, стимулювання прагнення студентства до професійного самовдосконалення і творчої психологічних наук, доцент Вікторія Миколаївна
самореалізації, забезпечення конкурентоспроможності Гальченко, кандидат психологічних наук, старший вимайбутніх менеджерів соціокультурної діяльності та пра- кладач Ірина Гурамівна Губеладзе, асистент Марина
цівників галузі дошкільної освіти як в Україні, так і за її Яківна Колісніченко.
межами.
Діяльність кафедри теорії та історії дошкільної
Протягом останніх років кафедра разом з іншими педагогіки спрямована на розробку загальнотеорепідрозділами Інституту розвитку дитини щорічно орга- тичної історико-педагогічної та освітньо-нормативнізовує та проводить: міжнародну науково-практичну ної бази викладання фундаментальних та професійно
конференцію «Сучасне дошкілля: реалії та перспекти- орієнтованих педагогічних дисциплін, формування у
ви», міжнародну науково-практичну конференцію сту- студентів ґрунтовних знань із загальної і дошкільної
дентів та молодих учених «Дитинство. Освіта. Соціум», педагогіки, загальної і дитячої психології, історії певсеукраїнський науково-методичний семінар «Іннова- дагогіки тощо.
ційні технології в дошкільній освіті України», міжвуДіяльність кафедри теорії та історії дошкільної пезівську студентську дистанційну конференцію «На- дагогіки спрямована на аналіз та інтеграцію світових
укові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» тощо.
наукових психолого-педагогічних концепцій з метою
На кафедрі налагоджені плідні зв’язки з найкращи- їх системного застосування у галузі дошкільної освіти
ми вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними України. Зокрема, врахована особистісно орієнтована
закладами та науково-дослідними установами, зокре- парадигма освіти, яка базується на таких засадах:
ма: Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН
– пріоритет цілей та цінностей студентів;
України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України,
Інститутом педагогіки НАПН України, Білоруським
державним педагогічним університетом імені М. Танка, Литовським університетом освітніх наук, Педагогічним університетом імені Комісії народної освіти в
Кракові, Університетом «Гоце Дельчев» (Македонія),
Університетом Градіц Кралове (Чехія) тощо.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ
ТА ІСТОРІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Завідувач кафедри — Кот Наталія Михайлівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Н

а кафедрі працюють кандидат педагогічних
наук, доцент Ірина Олександрівна Мордоус, кандидат педагогічних наук, доцент
Раїса Андріївна Шулигіна, кандидат педагогічних
наук, доцент Алла Миколаївна Корень, кандидат
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– акцентування особистого емпіричного наукового
досвіду викладачів та передача практичного досвіду
студентам;
– спрямованість процесу освіти, як спільної справи
викладачів та студентів, на індивідуальну самореалізацію, розвиток та вдосконалення особистих якостей.
Кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки підтримує контакт з різними освітніми закладами та науковими установами з метою організації та вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, бере
участь у наукових і культурно-просвітницьких заходах
та акціях, здійснює керівництво науковими роботами
студентів.
Педагогічний склад кафедри плідно займається науковою діяльністю, підготовкою навчальних і методичних матеріалів, бере активну участь у всеукраїнських та
міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах, форумах тощо.

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

К

афедра дитячої творчості функціонує в Інституті розвитку дитини з дня його відкриття. Викладачі кафедри викладають студентам двох
спеціальностей: «дошкільна освіта» та «Менеджмент
соціокультурної діяльності», у навчальних дисциплінах розкривають психологічні закономірності і педагогіку організації дитячої творчості.
На кафедрі працюють: кандидат педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри Галина Вікторівна Сухорукова; доктор філософських наук, професор Наталія Василівна Кочубей; доктор педагогічних
наук, доцент Ірина Олексіївна Луценко; старший викладач Ельвіна Анатоліївна Москалик; асистенти кафедри Юлія Петрівна Федіна та Наталія Вікторівна
Нападій.
Серед наукових здобутків кафедри слід назвати підручник для студентів «Основи образотворчого мистецтва з методикою викладання в дошкільному закладі»
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за загальною редакцією Г. В. Сухорукової, монографії,
посібники Н. В. Кочубей та І. О. Луценко тощо.
Колектив кафедри цілеспрямовано працює над
розвитком творчих здібностей студентів, реалізує
системи наскрізного методичного супроводу творчої
діяльності молоді; організовує творчі конкурси, проекти, виставки малюнків тощо. Серед них: «Світ казки
очима студентів», «Мотиви творчості М. Приймаченко в оформленні дитячого одягу», «Чарівні квіти Петриківки». За сприянням викладачів кафедри дитячої
творчості в інституті функціонують: міні арт-галерея,
виставка народної дитячої іграшки, тематичні виставки дитячих малюнків.
Інститут розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, поєднуючи здобутки багатьох поколінь знаних
педагогів-драгомановців і новітні наукові досягнення у
галузі навчання, виховання і розвитку дитини, бачить
свою місію у підготовці фахівців, здатних до сприйняття дитинства як джерела і рушійної сили формування
людини, а дитини – як унікальної особистості з безцінним потенціалом та неповторною життєвою траєкторією; спроможних своїм професіоналізмом і творчим
завзяттям збудити її цікавість до навколишнього світу
та допомогти повноцінному розвитку її обдарувань.
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