
 
Довідка 

про творчий внесок та досягнення в галузі освіти 
ЛАДИВІР СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА 

 
С. О. Ладивір працює в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України більше 45 років. 
Коло ї наукових пошуків – проблема розвитку і виховання дитини в 

умовах сімейного та суспільного виховання. С. О. Ладивір є автором понад 
100 наукових статей, співавтором посібників та монографій. Зокрема: 
„Обучение старших дошкольников”, „Детский сад и сім’я”, „Виховання 
працелюбності дитини в сім’ї”, „Формирование взаимоотношений у ребенка-
дошкольника в детском саду и семье”, „Психічний розвиток дитини-
дошкільника”, „Я – дошкільник”, „Сьогодення майбутнього школяра” 
«Радість розвитку». 

Впродовж всього періоду роботи в лабораторії психології дошкільника 
С. О. Ладивір активно займається впровадженням в практику освітньо-
виховного процесу в ДНЗ передових досягнень психолого-педагогічної 
науки. Систематично приймає участь в роботі науково-практичних 
конференцій, семінарів, проводить майстер-класи з різними категоріями 
працівників дошкільної ланки освіти, активно співпрацює з ЗМІ, 
презентуючи досягнення психолого-педагогічної науки. 

Науково-практична діяльність С. О. Ладивір неодноразово відмічена 
різними нагородами. Серед них: „Заслужений працівник освіти України”, 
„Відмінник народної освіти”, медаль А. С. Макаренка, Бронзова медаль 
Виставки досягнень народного господарства СРСР, Знак „Софія Русова”, 
Знак „За наукові досягнення” та інші. 

Для наукової школи, якою впродовж багатьох років є лабораторії 
психології дошкільника завжди був притаманний гуманістичний погляд на 
дитину-дошкільника, її потреби, можливості і здібності. І цілком природним 
результатом науково-практичних пошукових дослідженнях є технологія 
психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною 
„Радість розвитку  ” (автор Т. О. Піроженко). 

Впродовж останніх 10 років творча співпраця з дошкіллям була 
націлена на впровадження даної технології в практику організації 
життєдіяльності групи дитячого садка. 

С. О. Ладивір здійснювала наукове керівництво діяльністю творчої 
групи дошкільних працівників Житомирської області, яка була організована 
при ІППО під керівництвом зав. лабораторією Ю. С. Манилюк і 
спрямовувала  свою роботу на пошуки ефективних способів організації 
життєдіяльності дітей в умовах ДНЗ за принципами гуманно-особистісної 
педагогіки. Презентація і обговорення результатів творчих пошуків співпраці 
науковців, методичної служби і педагогів були предметом обговорення на 
міжрегіональних науково-практичних конференціях, одним із організаторів 



та активним учасником була С. О. Ладивір (Київ – Житомир – Новоград-
Волинськ Житомирської області). 

Водночас під керівництвом С. О. Ладивір були здійсненні дисертаційні 
пошукові дослідження, які переконливо підтвердили дієвість та ефективність 
напрацювань науки й практики в плані забезпечення можливостей для 
саморозвитку і самовдосконалення дитини-дошкільників. 

Сьогодні на своїх робочих місцях вчорашні аспіранти, а тепер 
кандидати психологічних наук активно працюють в руслі гуманно-
особистісної педагогіки. Це Байєр О.М. – Запоріжжя, ІППО, Горецька О.В. – 
Бердянськ, Державний педуніверситет, Мельник І.С. – Київ, педуніверситет 
імені Б. Д. Грінченка. 

С. О. Ладивір – активний учасник у всіх заходах в житті дошкільної 
ланки освіти країни; розробленні та обговоренні різних директивних 
документів; організації та проведенні щорічних семінарів „День Дошкілля”; 
обговорення проблеми розвитку дошкільної освіти на Всеукраїнському з’їзді 
педагогічних працівників дошкільної освіти. 
	  


