
Інформація  

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри (факультету) _дошкільної 

освіти_ за 2017 рік 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри (не 

більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, 

найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності кафедри у звітному році): 

а) коротка довідка про кафедру (кафедральна тема; пріоритетні напрями; 

інформація про наукову діяльність усіх виконавців); 

Наукова робота кафедри спрямована на пошук оптимальних рішень і підходів щодо 

розв’язання актуальних проблем дошкільної освіти та забезпечення ефективного освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі. Досягнення якісних результатів у підготовці 

кваліфікованих фахівців відбувається в рамках кафедральної теми: «Удосконалення змісту, 

форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у закладах вищої 

освіти на засадах компетентнісного підходу» (реєстраційний номер 0111U007533). 

 

У результаті НДР членів кафедри були виконані ряд досліджень. 

Обґрунтовано теоретико-методичні та концептуальні засади професійної підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти до діяльності, зокрема, методологічний, 

теоретичний та технологічний концепти; розкрито сутність і структуру дефініцій: 

«професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти до педагогічної 

діяльності на засадах компетентнісного підходу» (багатоаспектний, цілеспрямований, 

довготривалий процес особистісного професійного становлення фахівця, готового до 

майбутньої інноваційної діяльності в умовах сучасного закладу дошкільної освіти); 

«компетентнісна готовність майбутніх фахівців галузі дошкільної освіти до педагогічної 

діяльності».  

Визначено й апробовано організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти до педагогічної діяльності (наявність 

позитивної мотивації до педагогічної діяльності; організація розвивального освітнього 

закладу вищої освіти; використання ситуацій професійного успіху; забезпечення суб’єкт-

суб’єктних взаємин викладачів і студентів у процесі освітньої діяльності у закладі вищої 

освіти). 

Практичне значення результатів дослідження: розроблено діагностувальну та 

експериментальну методики підготовки майбутніх фахівців галузі дошкільної освіти на 

засадах компетентнісного підходу у закладах вищої освіти. Основні положення, результати й 

висновки дослідження використані в теорії і практиці закладах вищої освіти у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» напряму 

підготовки (спеціальності) «Дошкільна освіта». 3окрема, результати дослідження використані 

при розробці авторських навчальних, навчально-методичних і науково-методичних посібників, 

матеріали яких застосовані в навчально-виховному процесі вищих педагогічних закладів 

(Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) при викладанні 

навчальних дисциплін різних циклів, спецкурсів та спецсемінарів зі спеціальностей дошкільної 

освіти. 

Доповнено зміст навчальних фахових дисциплін, укладених на основі Галузевих 

стандартів освіти за модульною структурою: розроблено програми, лекції і методичне 

забезпечення навчальних дисциплін «Основи педагогічної творчості» та курсу «Педагогічна 

творчість у професійній педагогічній діяльності вихователя дошкільного навчального 

закладу» (доц. Гаврилюк С.М.),; розроблено методичні рекомендації до семінарських, 



практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін: «Теорія і методика 

формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку», «Методика 

викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ»,  «Дошкільна лінгводидактика», «Спецметодики 

розвитку мовлення дітей дошкільного віку» (Іщенко Л.В.), розроблено нові навчально-

методичні комплекси з «З психолого-педагогічної діагностики», «Методична робота в 

дошкільних закладах освіти» (Скрипник Н.І.) та «Теорія та методика виховання дітей» 

(Бутенко О.Г.), в рамках яких зібрано систему групових й індивідуальних творчих вправ, 

завдань, навчальних тренінгів, педагогічних ситуацій, розвивальних ігор професійного 

спрямування, матеріалів для проведення семінарських і практичних занять із навчальних 

дисциплін.  

На кафедрі функціонує 9 наукових гуртків та 1 проблемна група, у рамках яких члени 

кафедри підготували 18 студентів-дипломників до участі у ХV Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції «Особливості організації життєдіяльності дитини у 

сучасному дошкіллі» (27 квітня 2017 року) та публікації тез у збірнику  матеріалів 

конференції. 

 

б) науково-педагогічні кадри (цифрові дані): 

 

 

г) кількість захищених дисертацій (загальна кількість) ; 

У цілому на кафедрі дошкільної освіти протягом 2017 року захищена 3 докторських 

дисертацій: Гаврилюк С.М., Іщенко Л.В., Семчук С.І. 

д) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних 

досліджень і розробок (визначити 1–2 найвагоміші результати, як пропозиції до 

узагальненого звіту на Міністерство; один результат - не більше 10 рядків; вказати 

назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату). 

У дослідженні Семчук С.І., яка у 2017 році завершила написання і захистила 

докторську дисертацію, науково обґрунтовано теоретико-методичні та концептуальні засади 

формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця дошкільної 

освіти; встановлено сутність феномену «інформаційно-комунікативна компетентність 

майбутнього фахівця дошкільної освіти» (інтегральна якість особистості, що визначає її 

здатність орієнтуватися в динамічному інформаційному просторі, здійснювати пошук, 

оцінку, зберігання й виконання різних видів інформаційної діяльності, розвивати 

комунікативні якості мовлення і спілкування та використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в умовах дошкільного навчального закладу). У роботі визначено 

педагогічні умови формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців дошкільної освіти (інформаційно-комунікативна спрямованість підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти; підсилення позитивної мотивації й інтересу майбутніх 

фахівців дошкільної освіти до формування інформаційно-комунікативної компетентності в 

процесі вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми»; 

Чисельність науково-педагогічних працівників  
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забезпечення інтегративних зв’язків інформаційно-комунікаційного і педагогічного 

складників змісту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти; взаємозв’язок 

інтерактивного навчання, самостійної й індивідуальної роботи майбутніх фахівців 

дошкільної освіти). Розроблено структурно-процесуальну модель формування інформаційно-

комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

У дисертаційному дослідженні Гаврилюк С. М. викладено теоретичне узагальнення 

та практичне вирішення наукової проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів 

дітей дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості. Результати науково-

педагогічного дослідження свідчать про досягнення визначеної мети, розв’язання завдань та 

гіпотези дослідження і дали підстави для таких висновків: розкрито сутність і структуру 

поняття «професійна підготовка майбутніх вихователів до педагогічної творчості», уточнено 

поняття «креативність», «творчість», «педагогічна творчість»; виокремлено особливості 

педагогічної творчості майбутнього вихователя, які істотно впливають на зміст їхньої 

професійної підготовки; у дослідженні визначено принципи розвитку педагогічної творчості 

майбутніх вихователів; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх вихователів до педагогічної творчості; розроблено та науково 

аргументовано концепцію професійної підготовки майбутніх вихователів до педагогічної 

творчості; виокремлено критерії оцінювання рівня професійної готовності майбутніх 

вихователів до педагогічної творчості; розроблено й апробовано модель професійної 

підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти; теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено систему професійної підготовки майбутніх вихователів до 

педагогічної творчості; розроблено дидактично-методичне забезпечення професійної 

підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної 

творчості. 

У дисертаційному дослідженні Іщенко Л. В. обґрунтовано й розроблено концепцію 

підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших 

дошкільників, що охоплює методологічний, теоретичний і технологічний концепти; виконано 

теоретичне узагальнення й запропоновано нове розв’язання актуальної проблеми підготовки 

майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників. На основі 

теоретичного аналізу наукових джерел уточнено сутнісний зміст понять: «творча індивідуальність 

дітей старшого дошкільного віку», «формування творчої індивідуальності дітей старшого 

дошкільного віку», «підготовка» і «підготовленість майбутнього вихователя до формування творчої 

індивідуальності дітей старшого дошкільного віку». Запропоновано й аргументовано модель 

підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших 

дошкільників у вищому навчальному закладі, що містить цільовий, методологічний, технологічний 

і контрольно-результативний модулі.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні й упровадженні в процес 

підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів методики діагностування рівнів 

підготовленості студентів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного 

віку у вищому навчальному закладі, навчального посібника «Формування творчої індивідуальності 

старших дошкільників», спецкурсу «Основи формування творчої індивідуальності дітей старшого 

дошкільного віку» та його навчально-методичного забезпечення, програми педагогічної практики, 

тренінгів із формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку; системи тестових 

завдань, навчальних ситуацій; корекції навчальних програм та в доповненні змісту низки курсів, у 

побудові міжпредметної дидактичної системи, яка охоплює базові теми й поняття з проблеми 

формування творчої індивідуальності старших дошкільників для студентів за напрямом підготовки 

«Дошкільна освіта». 

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

суспільних і гуманітарних наук: 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році фундаментальними 

науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету 

(зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями 



розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно  з постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; зазначити назву роботи, наукового 

керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко 

описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  

практичне застосування); 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування 

за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 

його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування); 

 

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні 

прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки 

і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася 

апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні  

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році прикладними науково-

дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких 

не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які 

виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений 

Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний 

тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; 

назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема 

на 2016 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий 

рівень, значимість та  практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг 

коштів, отриманих від їх виконання); 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, 

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового 

керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2016 рік; коротко 

описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та 

практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх 

виконання); 

 

6. Цитування у наукометричних каталогах та базах даних за 2017 рік: 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus   

Web of Science   

Google Academy 19 (Кузь – 12; Кушнір – 1; 

Іщенко – 2; Семчук - 4) 

 

 

6.1 Праці, що вийшли з друку (бібліографічний опис згідно з державним стандартом): 

 

6.1.1 Монографії; 

1. Колективні монографія: 

Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника : колективна 

монографія / Т. Кочубей, В. Кузь, Л. Іщенко [та ін.] ; за заг. ред. В. Кузя. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2017. – 212 с.  

 

6.1.3.2. Навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради університету: 

 

1. Кузь В. Г, Поліщук О. В. Василь Сухомлинський - реалізація ідей у сучасній 

освіті: зб. наук.  пр. /  Володимир Кузь, Олена Поліщук. - Умань: ФОП Жовтий, 2017. - 



75с. 

2. Залізняк А.М. Соціально-педагогічний патронат у системі дошкільної освіти: 

навч-метод. посіб/ Залізняк А. М., Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини. – Умань: АЛМІ, 2017. – 116 с.  

3. Поліщук О.В. Декоративний розпис Черкащини: історія, символіка, еволюція : 

навч.-метод. посібник / Олена Поліщук. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017 р. – 94 с. 

 

6.1.5.2. Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних 

Index Copernicus; 

 

1. Семчук С. Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності 

майбутнього фахівцядошкільної освіти / Світлана Семчук // Проблеми підготовки 

сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред) та ін.]. ВНЦ Візаві, 2017. - 

Вип. 17. - С. 100-105. 

2. Бутенко О.Г. Формування ґендерної поведінки у дошкільників та корекція її відхилень / 

Ольга Бутенко / Сzasopismo naukowe pod tytułem: Studia Zarządzania i Finansów – 

«Zarządzaniе wielokulturowym potencjalem spolecznym» / pod red. dr Andrzej Kokiela. – 

Poznan,  № 11/2016. – С.137-146. 

3. Кушнір В.М., Поліщук О.В. Особливості психолого-педагогічного супроводу батьків при 

підготовці дитини до школи // Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym - 

Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 11/2016. Ss. 149-

156  

4. Іщенко Л.В Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к формированию 

творческой индивидуальности детей старшего дошкольного возраста / Грітченко А.Г., 

Іщенко Л.В. // Болгария. 2017 (12ст). Тракийски  университет педагогический факультет. 

Стара Загора. Годишник. Том 13 year book volume 13 2016 

trakia university С.186-196.http://unisz.bg/truni4/wpcontent/uploads/pf/file/PEDAGOGICHES

KI_FAKULTET/YEARBOOK_2016/All_Yearbook13.pdf  

5. Залізняк А.М. Моделювання як педагогічна технологія розвитку мовлення дошкільників: 

Вип. LXXIV / Залізняк А.М. // Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Херсон, 2016. – С. 119-

123.  

6. Іщенко Л.В. Педагогічна система розвитку творчих здібностей дітей старшого 

дошкільного віку / Л. В. Іщенко // Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : 

ФОП Жовтий О. О., 2017 – Вип. 2. – С. 114. – 118. 

7. Гаврилюк С М., Поліщук О. В. Методологічні засади розвитку педагогічної творчості 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів /  С. М. Гаврилюк, О. В. 

Поліщук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: 

Науковий журнал "Педагогічні науки". - Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2017 р. - Вип. 

2(88). - С. 80-85. 

8. Кушнір В.М. Розвиток  ідей Марії Монтессорі  у вітчизняній педагогічній думці на поч. 

ХХ ст. // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – 

Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – С. 81-85. 

 

Подано до друку: 

9. Кушнір В.М. Психолого-педагогічні аспекти управління якістю взаємодії з батьками в 

умовах дошкільного навчального закладу // Perspektywy rozwoju organizacji w świetle 

paradygmatów zarządzania i finansów – Poznań: WSB (подано до друку) 

10. Бутенко О.Г. Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації вихованців дитячого 

будинку / Ольга Бутенко / Сzasopismo naukowe pod tytułem: Studia Zarządzania i Finansów 

– «Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów» / pod 



red. dr Andrzej Kokiela. – Poznan, 2017. (подано до друку) 

11. Іщенко Л.В. Організація освітнього процесу з формування творчої індивідуальності дітей 

дошкільного віку в дитячих дошкільних установах / Іщенко Л.В / Сzasopismo naukowe 

pod tytułem: Studia Zarządzania i Finansów – «Perspektywy rozwoju organizacji w świetle 

paradygmatów zarządzania i finansów» / pod red. dr Andrzej Kokiela. – Poznan, 2017. 

(подано до друку) 

12. Скрипник Н.И. Психологические предпосылки развития доброжелательных отношений 

среди детей дошкольного возраста / Неля Скрипник / Сzasopismo naukowe pod tytułem: 

Studia Zarządzania i Finansów – «Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów 

zarządzania i finansów» / pod red. dr Andrzej Kokiela. – Poznan, 2017. (подано до друку) 

13.  
 

6.1.5.4 Статті у фахових виданнях України: 

1. Бутенко О.Г. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на засадах інтеграції 

художньої дизайнерської та театрально-ігрової діяльності // Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Серія : Педагогіка і психологія : Зб. наук. праць. – Випуск 50 / Редкол. : В.І. Шахов 

(голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – С. 18-23. 

2. Іщенко Л.В. Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів до формування 

творчої індивідуальності старших дошкільників / Л.В. Іщенко // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 

науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 2 (57), травень 

2017. – Миколаїв: МНУ імені О.Сухомлинського, 2017. – c. 229-234 

3. Залізняк А.М. Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дітей / Залізняк А.М. //  

Київський наук.-пед. вісник: наук. ж-л.– К., 2017. – С. 16-21.  

4. Скрипник Н.І. Роль мистецтва у формуванні доброзичливих стосунків старших 

дошкільників. / Н.І.Скрипник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : 

Зб. наук. праць. – Випуск 51. / Редкол. : В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ 

«Нілан ЛТД», 2017. – С. 23-26. 

 

1.1.5.5. Статті в інших виданнях України. 

 

1. Попиченко С.С. Професійно-педагогічне спілкування як чинник формування іміджу 

вихователя дошкільного навчального закладу / С.С. Попиченко // Матеріали XXII 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації»: зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – С.196-199.  

2. Гаврилюк С.М. Концепція виховання творчої особистості В.О. Сухомлинського 

/  С. М. Гаврилюк // Філософія для дітей. В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: 

Педагогічні читання: Зб. наук.-метод. праць /  За заг. ред. О. В. Сухомлинської, 

О. Я. Савченко. — Житомир:ФО-П Левковець Н.М., 2017. — С. 24-27. 

3. Кушнір В.М. В.О.Сухомлинський про дитинство як цілісний період життя людини // 

Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю : Педагогічні читання : 

Зб. наук.-метод. праць. – Житомир : ФО-П Левковець Н.М., 2017. – С. 140- 144 

4. Кушнір В.М. Права дитини у педагогічних поглядах Януша Корчака // Філософія 

дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві. - 

К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017 – С. 274-278 

Статті, прийняті до друку: 

1. Бутенко О.Г. Ідеї гендерного виховання у педагогіці В. Сухомлинського / Ольга Бутенко 

// Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» / за 

ред. В.Г. Кузя. – Умань, 2017. – Вип. ХІ. 

2. Скрипник Н.І. Місце проблеми виховання толерантності у педагогічній системі В. 

Сухомлинського. / Неля Скрипник // Вісник науково-дослідної лабораторії 

«В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» / за ред. В.Г. Кузя. – Умань, 2017. – Вип. ХІ. 



3. Попиченко С.С. Психолого-педагогічні умови формування самооцінки в ігровій 

діяльності дітей старшого дошкільного віку // Вісник науково-дослідної лабораторії 

«В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» / за ред. В.Г. Кузя. – Умань, 2017. – Вип. ХІ. 

6.1.6 Тези доповідей: 

3.1.6.1 Тези доповідей на міжнародних конференціях: 

1. Кушнир В.М. Теоретические основы профильного обучения // Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных исследований : Сборн. матер. IV Международной 

научно-практической конференции научно-педагогических работников общего и 

профессионального образования 17-21 апреля 2017 г. –
  
 г. Орел, 2017 г. - С. 136-138. 

2. Кушнір В.М. Права дитини у педагогічних поглядах Януша Корчака // Філософія 

дитинства Януша Корчака. / В.М. Кушнір // Фундаментальні потреби дитини в 

сучасному суспільстві : Зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конференції з педагогіки та 

дит. псих. 7-8 листопада 2017. -  м. Київ: ДУХ і ЛІТЕРА. – С. 274-278. 

3. Поліщук О. В. Василь Сухомлинський : провідні принципи педагогічної толерантності / 

О. В. Поліщук // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. 

праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 22. ‒ С. 162-164. 

4. Залізняк А.М.   Функції сучасної сім’ї та педагогічні функції дошкільного навчального 

закладу / Залізняк А.М. // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та 

психологічних наук: зб. тез наук. робіт за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 

лютого 2017 р. – К.: ГО  «Київська наукова організація педагогіки та психології, 2017. – 

С  142-146.   

5. Залізняк А.М.   Взаємодія педагогів з сім’ями як умова формування культури безпечної 

поведінки у дошкільників за правилами дорожнього руху / Залізняк А.М. // перспективні 

напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : зб тез між нар. наук. –

практ. конф., 10-11 лютого 2017 р. м. Харків. –  Харків: Східноукраїнська організація  

«Центр педагогічних досліджень, 2017. – С. 39- 42.  

6. Іщенко Л.В. Особистісно-діяльнісний концепт підготовки майбутніх вихователів до 

формування творчої індивідуальності старших дошкільників / Л.В. Іщенко //Intepnationai 

scientifik and praktikal conference "Innovations and modern technology in the educational 

system: contribution of Poland and Ukraine" Conference Proseeding, May 5-6 2017. 

Sandomierz. p. 111-115. 

7.  Іщенко Л.В. Удосконалення змісту підготовки майбутніх вихователів до формування 

творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку / Л.В. Іщенко  // Матеріали 

ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 22. ‒С.158-161.  

 

7.1.6.2 Тези доповідей на вітчизняних конференціях. 

 

1. Кушнір В.М. Наочно-інформаційні форми взаємодії педагога та батьків в умовах ДНЗ / 

В.М. Кушнір // Збірник матеріалів регіональних науково-методичних семінарів для 

науковців, практичних працівників та студентів (15, 16 лютого 2017 р.) / [гол. Ред.. 

І.І. Демченко та ін..], Випуск ІІ. – Умань. ФОП Жовтий, 2017. – С. 68-72. 

2. Кушнір В.М. Формування культури батьківства в традиціях української педагогіки. / 

В.М. Кушнір // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: проблеми та 

перспективи / зб. тез  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (23 

листопада 2017 року) [гол. ред. Кузь В.Г.]. - Умань: ВПЦ "Візаві". -   2017.  ‒ С. 36-40 . 

3. Гаврилюк С. М. Акмеологічні аспекти розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців 

дошкільної освіти. / С.М. Гаврилюк // Дошкільна освіта в сучасному освітньому 

просторі: проблеми та перспективи / зб. тез  за матеріалами Всеукр. науково-практичної 

конференції (23 листопада 2017 року) [гол. ред. Кузь В.Г.]. - Умань: ВПЦ "Візаві"  ‒ С. 

15-19.  

4. Бутенко О.Г. Місце педагогічної практики у системі підготовки майбутніх вихователів 



дошкільних закладів освіти. / О.Г. Бутенко // Дошкільна освіта в сучасному освітньому 

просторі: проблеми та перспективи / зб. тез  за матеріалами Всеукр. науково-практичної 

конференції (23 листопада 2017 року) [гол. ред. Кузь В.Г.]. - Умань: ВПЦ "Візаві".  ‒ 

С. 11-15. 

5. Семчук С.І. Формування комп`ютерної компетентності майбутнього фахівця дошкільної 

освіти засобами сучасних інформаційних технологій навчання / С.І.Семчук // Дошкільна 

освіта в сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи / зб. тез  за 

матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (23 листопада 2017 року) [гол. ред. 

Кузь В.Г.]. - Умань: ВПЦ "Візаві". - С.71-74. 

6. Скрипник Н.І. Використання арт-терапії у формування позитивного самосприйняття 

дітей дошкільного віку (на прикладі пісочної терапії). / Н.І Скрипник // Збірник 

матеріалів регіональних науково-методичних семінарів для науковців, практичних 

працівників та студентів (15, 16 лютого 2017 р.) / [гол. Ред.. І.І. Демченко та ін..], Випуск 

ІІ. – Умань. ФОП Жовтий, 2017. – С. 98-101. 

7. Скрипник Н.І. Основні методи дослідження емоційної сфери дошкільників. / 

Н.І. Скрипник // Вісник лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку 

ХХІ століття»: за матеріалами Всеукр. наук.-прак. конф. / [гол. Ред.. проф.. Л.В. Іщенко]. 

– Умань: АЛМІ, 2017. – Вип. ІV. – С. 49-51. 

8. Скрипник Н.І. Корекція особистісного становлення дітей дошкільного віку засобами арт-

терапії. / Н.І. Скрипник // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: проблеми 

та перспективи / зб. тез  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (23 

листопада 2017 року) [гол. ред. Кузь В.Г.]. - Умань: ВПЦ "Візаві" ‒ С. 74-77. 

9. Залізняк А.М.  Технологія родинного виховання та його вплив на особистісний розвиток 

дитини / Залізняк А.М. // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та 

психології: матеріали  ВСЕУКР. НАУК.-ПРКТ. КОНФ., М. Запоріжжя, 3-4 лютого 2017. 

– Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 56-58.  

10.  Залізняк А.М.  Піскова терапія як ефективний засіб розвитку творчих здібностей дітей/ 

Залізняк А.М. // Психолого-педагогічний супровід гармонійного розвитку дитини  в 

загальноосвітніх закладах: зб матеріалів регіон. наук.-метод. семінарів (15-16 лютого, 

2017 р). / [гол. Ред. І.І. Демченко].  Випуск II. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. – С. 41-45.   

11.   Залізняк А.М. Роль сім’ї в соціалізації дітей  / Залізняк А.М. // Психолого-педагогічний 
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II. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. – С.45-49.  

12.   Залізняк А.М.  Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами  / Залізняк А.М. // 

Вісник науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки таза матеріалами III 

Всеукр. наук.-практ конфж.: «»Інклюзивна освіта теорія, методика, практика» (22 

березня 2017 р. ).  / [гол. Ред. І.І. Демченко].  –  Умань: ФОП Жовтий, 2017. – Випуск III. 

– С. 20-22.     

13. Іщенко Л.В. Формування творчої індивідуальності старших дошкільників та молодших 

школярів // Л.В. Іщенко // Проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного 

віку: теорія, практика, перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичній 

конференції (м. Миколаїв 15 травня 2017 р.). ‒ Миколаїв, 2017. ‒ С.25‒28. 

14. Іщенко Л.В. Педагогічний супровід формування творчої індивідуальності старших 
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15. Попиченко С.С. Елементи дистанційного навчання при вивченні психологічних наук 

здобувачами вищої педагогічної освіти / С.С. Попиченко // Сучасні освітні технології 

дистанційного та електронного навчання: зб. тез доповідей на Всеукр. наук.-метод. 
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16. Попиченко С.С. Становлення соціально-психологічного статусу дитини в групі 



однолітків старшого дошкільного віку / С.С. Попиченко // Психолого-педагогічний 

супровід гармонійного розвитку дитини  в загальноосвітніх закладах: зб. матеріалів 
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6.1.7 Перелік міжнародних конференцій за кордоном, на яких представлено результати 

досліджень. (Наприклад: Іванов І.І. – Тема // «Назва конференції». – Польща. Ченстохов, 26-

27 жовтня 2017 р.). 
 

VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота в рамках угод про 

співпрацю (наукові лабораторії, центри, наукові школи тощо), (зазначити назву підрозділу, 

стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків). 

 

3віт про роботу центру «Інноваційні технології дошкільної освіти» за 2017 рік. 

 

Науково-дослідний центр «Інноваційні технології дошкільної освіти» створений на 

базі факультету дошкільної освіти у 2003 році.  

Керівник науково-дослідного центру «Інноваційні технології дошкільної освіти» - 

доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Семчук Світлана Іванівна.  

Центр здійснює підготовку студентів факультету дошкільної та спеціальної освіти до 

запровадження інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи 

сучасних закладів дошкільної освіти; формування професійної компетентності педагогів; 

організацію роботи з молодими педагогами; розвиток творчої активності педагогічних 

працівників та студентської молоді; організовує співпрацю і професійні зв’язки з ДНЗ та 

вищими навчальними закладами і науковими установами, залучує педагогів до дослідної, 

експериментальної діяльності; вивчення, узагальнення та поширення передового 

педагогічного досвіду.  

У рамках взаємообміну науковими досягненнями та організації спільних заходів 

переукладено договір про співпрацю з Глухівським національним педагогічним 

університетом імені Олександра Довженка та Миколаївським національним університетом 

імені В. О. Сухомлинського.  

 

Основні заходи, які відбулися на базі Центру протягом 2017 року: 

12 травня 2017 року С. І. Семчук захищено докторську дисертацію з проблеми 

«Теоретико-методичні засади формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх фахівців дошкільної освіти». 

В жовтні 2017 року було започатковано наукові дослідження з таких проблем: 

«Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку культури 

сприймання медіаінформації», здобувач Б. І. Семчук, науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, доцент С. М. Гаврилюк; «Гендерна соціалізація дітей дошкільного віку 

засобами масової інформації», аспірант Г. Ю. Суворова, науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, доцент С. І. Семчук. 

9 лютого 2017 року було проведено педагогічні читання для вихователів та викладачів 

на тему «Комп’ютерна гра як новітня фундаментальна технологія виховання та навчання 

дітей дошкільного віку». 

11 жовтня 2017 року члени  лабораторії взяли участь в науково-практичній 

конференції «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» та Міжнародній конференції 

«Педагогічний супровід формування освітніх компетенцій дітей».  



Було організовано спільну роботу педагогів з творчою групою вихователів ДНЗ 

м. Умані з проблеми «Формуємо нове педагогічне мислення особистості». 

9 листопада 2017 року проведено семінар для методистів ДНЗ «Новітні технології 

роботи з батьками». 

У 2017 році на базі центру створене інформаційно-комунікаційне середовище: 

придбано 10 комп'ютерів, створено умови для використання мультимедійних технологій. Уся 

комп’ютерна техніка Центру об’єднана в єдину локальну мережу та забезпечено доступ до 

мережі Інтернет. 

 

3віт про роботу науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ 

століття» за 2017 рік 
Керівник лабораторії – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри дошкільної освіти – 

Кузь Володимир Григорович  

Науково-дослідна лабораторія працює під егідою Національної академії педагогічних 

наук України (договір від 07. 10. 1996 р).  

Наукова, навчально-наукова, громадська діяльність лабораторії здійснюється за 

планами, затвердженими науково-технічною радою університету і узгодженими з Академією 

педагогічних наук України. Лабораторія в університеті посідає провідне місце у справі 

дослідження та впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського та отримала 

всеукраїнське визнання вченими НАПН України, членами асоціації «В. О. Сухомлинський», 

яку очолює академік О. Я. Савченко. 

Лабораторія працює за такими основними напрямками: фундаментальні дослідження 

педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського; підтримка досвіду творчого впровадження 

ідей В. О. Сухомлинського в загальноосвітніх школах міста та району; організація і 

проведення конференцій, семінарів за участю однодумців В.О. Сухомлинського; креативний 

розвиток студентів у процесі дослідницької діяльності. 

У лабораторії працюють: 6 докторів, 33 кандидата педагогічних наук, аспіранти, 

здобувачі, вчителі, магістранти та студенти, які досліджують та розробляють шляхи 

впровадження ідей В. О. Сухомлинського в практику сучасної школи. 

За звітний період:  

продовжено дослідження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського  та підтримки 

досвіду творчого впровадження ідей педагога в освітній процес регіону;  

організовано та проведено: 

-  всеукраїнський науково-практичний семінар «Освітня практики О. Захаренка : 

історія та сучасний погляд» (лютий); 

- всеукраїнський вебінар «Сухомлиністика – педагогічна наука нового століття» 

(жовтень). 

Протягом року здійснювали керівництво написанням кандидатських дисертацій та 

кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів. 

Подано до друку: ХІ випуск щорічного «Вісника  наукової лабораторії 

«В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття» (2017); 

членами лабораторії захищено: 

 дисертацію О. М. Санівським на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: 

«Українознавчий вимір педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського» (24 лютого 2017 

року); 

відбувся попередній захист:  

 дисертації Йовенко Л. І. на тему: «Образ героя в українській літературі та його 

інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття» і подану на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 (26 жовтня 2017 р.). 

  



 

Звіт про роботу наукової школи « Педагогіка ХХІ століття » за 2017 рік 

 

Керівник наукової школи – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки 

України, академік Академії педагогічних і соціальних наук (Москва), завідувач кафедри 

дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

керівник науково-дослідної лабораторії «Василь Сухомлинський і школа XXI століття» – 

Кузь Володимир Григорович. 

Кузь В. Г. – автор майже трьохсот наукових праць, під його керівництвом захищено 

33 кандидатських та 6 докторських дисертацій. 

Впродовж звітного періоду під керівництвом професора Кузя В. Г. проводяться 

фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Зокрема:  

– 24 лютого 2017 відбувся захист дисертації О. М. Санівського на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 загальна педагогіка та історія 

педагогіки на тему: «Українознавчий вимір педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського». 

– 26 жовтня 2017 р. відбувся попередній захист дисертації Йовенко Л. І. на тему: 

«Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ 

століття» і подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.01. 

– Провели всеукраїнський науково-практичний семінар «Освітня практики                        

О. Захаренка : історія та сучасний погляд» (лютий). 

– Провели всеукраїнський вебінар «Сухомлиністика – педагогічна наука нового 

століття» (жовтень). 

– Протягом року здійснювали керівництво написанням кандидатських дисертацій та 

кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів. 

 

IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва кафедри: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового співробітництва, конкретні 

приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків). 

 

Члени кафедри дошкільної освіти спільно із зарубіжними партнерами 

спрямовують свою діяльність на підвищення рівня кваліфікації викладачів через спільні 

наукові та навчальні  заходи: семінари-практикуми, науково-практичні конференції, круглі 

столи, робочі зустрічі і контакти, членство у різних структурах. Зокрема, у квітні 2017 року 

викладачі кафедри (Гаврилюк С.М., Бутенко О.Г., Скрипник Н.І) взяли участь у 

Міжнародній конференції «Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості 

майбутніх фахівців у системі професійної освіти» (м. Бар, 6-8 квітня 2017 р.), на якій 

відбулися робочі зустрічі із закордонними колегами.  

Професор кафедри Кушнір В.М. Проходила стажування в Академії імені Яна Длугоша 

в Ченстохові (19.06.2017 - 23. 06.2017).  В ході стажування  ознайомилася із розробками 

Центру трансферу знань та інновацій в галузі науки та мистецтва. 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

(окремо по кожній країні) викласти за формою: 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітницт

во, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 



 

Білорусь 

 

Білоруський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Максима 

Танка  

Науково-дослідна 

та навчально-

виховна та 

суспільно-

культурна 

співпраця 

Угода про 

співпрацю 

25.09.2015 р. 

по 25/09/2020 

 

Спільні інтернет-

семінари, обмін 

навчально-

методичним та 

ін. друкованим 

матеріалом 

Німеччина Дошкільний 

навчально-

виховний заклад 

«Кіндерхауз -

Латерне» 

Ознайомлення, 

вивчення та обмін 

досвідом роботи 

дошкільних 

навчально-

виховних закладів 

Німеччини та 

України 

Угода про 

співпрацю 

10.12.2013 р. 

по 10.12.2018 р 

Обмін досвідом 

роботи 

дошкільних 

закладів, 

проведення 

інтернет-

семінарів 

 

Х. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі 

академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо 

створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи 

вирішення цього питання). 

Впродовж звітного періоду лабораторія «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» 

(керівник доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Кузь В.Г.) тісно 

співпрацювала з інститутом педагогіки НАПН України. Співпраця відбувається за такими 

напрямами: 

- участь членів лабораторії у спільних наукових засіданнях; 

- видання щорічного Вісника науково-дослідної лабораторії «В.О.Сухомлинський і школа 

ХХІ століття» (гол. ред.. В.Г.Кузь); 

- забезпечення інноваційного розвитку освітянської галузі, зокрема, вищих навчальних 

закладів та їхніх науково-дослідних підрозділів, є вагомим внеском у процес інтеграції 

освіти і науки в умовах розвитку вищої педагогічної школи та Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, 

науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

Доктор педагогічних наук, професор Кузь В.Г. впродовж 2017 року продовжував 

працювати над проблемою підтримки досвіду творчого впровадження ідей 

В. О. Сухомлинського в загальноосвітніх школах та закладах дошкільної освіти міста й 

району. Професором проаналізовано сутність культури потреб сучасного школяра в світлі 

реалізації цієї проблеми В.О. Сухомлинським. Запропоновано педагогічні умови творчого 

впровадження проблеми в практику школи. 

Доктор педагогічних наук, доцент Кушнір В.М. продовжує дослідження теоретико-

методичних засади партнерської взаємодії педагогічного колективу закладу дошкільної 

освіти із сім’ями вихованців при створенні єдиного освітнього простору. За звітний період 

обґрунтовано педагогічні умови партнерської взаємодії батьків і педагогів та розроблено 

методичні рекомендації щодо оптимізації взаємодії родинного та суспільного виховання в 

умовах закладу дошкільної освіти.  



Доктор педагогічних наук, доцент Гаврилюк С.М. удосконалює та впроваджує 

методику підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної 

творчості. У ході дослідження визначила й науково обґрунтувала теоретико-методологічні 

концепти професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 

педагогічної творчості. А також перевірила на практиці організаційно-педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 

педагогічної творчості.  

Доктор педагогічних наук, доцент Іщенко Л. В.  здійснила теоретичне узагальнення 

проблеми підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності 

старших дошкільників. Обґрунтовано, розроблено та реалізовано модель підготовки 

майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності старших дошкільників у 

закладі вищої освіти, яка включає цільовий, методологічний, технологічний та контрольно-

результативний модулі.  

Доцент Бутенко О.Г. розробила теоретичне та практичне забезпечення до навчальної 

дисципліни «Психолого-педагогічні  засади підготовка майбутніх вихователів до гендерного 

виховання дошкільників» для магістрантів спеціальності 012 «Дошкільна освіта». 

Доцент Попиченко С.С. досліджувала проблему формування у студентів 

психологічної готовності до інноваційної педагогічної діяльності. За звітний період розкрито 

сутність, закономірності, особливості психолого-педагогічного супроводу  формування у 

студентів готовності до впровадження інноваційних технологій. Результати досліджень 

використано у розробці навчального курсу «Психологія менеджменту дошкільної освіти». 

Доцент Поліщук О.В. продовжувала досліджувати наукову спадщину 

В.Сухомлинського, зокрема проаналізовано праці видатного вченого, виокремлено провідні 

педагогічні заповіді, систематизовано шляхи удосконалення естетичного виховання дітей та 

формування культури здоров’я.  

Доцент Залізняк А.М. досліджувала проблему організації роботи з розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Розкрито роль 

організаційної діяльності закладу дошкільної освіти у роботі з батьками із означеної 

проблеми, розроблено методичні рекомендації впровадження системи роботи з розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Основні наукові 

результати дослідження висвітлені у розділі колективної монографії, 

навчально-методичному посібнику та статті, опублікованій у фаховому виданні. 

Доцент Скрипник Н.І продовжувала досліджувати проблему гармонізації та 

гуманізації освітнього процесу в дошкільних закладах освіти, у рамках якого було 

підготовлено один розділ колективної монографії згідно кафедральної теми дослідження, 

опубліковано 2 тез та 2 статей в різних виданнях (у тому числі в закордонному виданні).  

За звітній період члени кафедри взяли участь у підготовці і проведенні 1 

міжвузівської науково-практичної конференції,  2 всеукраїнських науково-практичних 

конференцій  та 2 регіональних науково-методичних семінарів. 

Основні наукові результати досліджень викладачів протягом звітного року 

представлено в  колективній монографії, 3 навчально-методичних посібниках, 7 статей в 

зарубіжних виданнях, 7 статей у фахових виданнях, 12 публікацій у виданнях із index 

Copernicus, 24 тез та здійснили керівництво 40 студентськими доробками. 

 

Завідувач кафедри                         ___________ 


