
Додаток 1 
Інформація кафедри дошкільної освіти 

про наукову та науково-технічну діяльність закладу вищої освіти або наукової 

установи за 2018 рік 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 
закладу вищої освіти або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко 

відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у 

звітному році тощо): 

а) коротка довідка про заклад вищої освіти або наукову установу (до 7рядків); 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у 

вигляді таблиці)); 

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). 

Пріоритетні напрями дослідження: 

1. Історико-педагогічний аналіз підготовки педагогічних кадрів для дошкільних 

освітніх закладів. 

2. Обґрунтувати теоретико-методичні засади, місце та значення формування 

професійної компетентності дошкільного фахівця у вищих навчальних закладах. 

3.  Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу. 

4. Забезпечити методичний супровід професійної підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості. 

5. Дослідити теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до 

формування творчої індивідуальності старших дошкільників. 

6. Використати результати дослідження в дипломних та магістерських роботах 

студентів факультету дошкільної освіти та дисертаційних дослідженнях на здобуття 

наукового ступеня кандидата та доктора наук членів кафедри. 

 

II. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 7 рядків). 

Колонтаєвська С.В. 

Наукове дослідження «Виховання основ культури поведінки дітей старшого дошкільного 

віку засобами дитячої мультиплікації» (науковий керівник – Кушнір Валентина Миколаївна).  

За звітний період взяла участь у 2 міжнародних, 5 всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, 2 регіональних та підготувала 7 тез доповідей. 

Семчук Б.І.  

Тема дослідження «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

застосування медіаінформації у професійній діяльності».  



За звітній період взяв участь в 13 наукових заходах різного рівня та опубліковано 7 

статей і 3 тез з досліджуваної проблеми. 

 
Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях та відсоток від 

загальної кількості студентів 

Кількість молодих учених, 

які працюють у закладі 

вищої освіти або науковій 

установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у закладі 

вищої освіти або 

науковій установі після 

закінчення аспірантури 

2015 76 0  

2016 72 0  

2017 86 2  

2018 80 3  
 
Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 
 
  



VI. Наукові підрозділи їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити 

назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи - до 30 рядків). 

 

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

століття» за 2018 рік 

Автор ідеї створення лабораторії – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри дошкільної 

освіти – Кузь Володимир Григорович. 

У лабораторії працюють: 7 докторів, близько 30 кандидатів 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 організовано та проведено: 

- екскурсії присвячені 100-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського; 

- оновлено інформаційну базу на стендах лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа 

ХХІ століття» (квітень, 2018 р.); 

- науково-методичний семінар «Теорія і практика оновлення сучасної дошкільної 

освіти» (листопад, 2018 р.); 

- науково-методичний семінар «Проблема прав дитини: В.О. Сухомлинський у діалозі 

із сучасністю», (листопад, 2018 р.); 

У рамках Тижня пам’яті В.О. Сухомлинського проведено: 

- круглий стіл «Сто порад учителеві від Сухомлинського» (вересень, 2018 р.); 

- лекцію-конференцію на тему «Реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у 

розвитку творчої особистості майбутнього вихователя» (вересень, 2018 р.); 

- інсценізацію казок В.О. Сухомлинського дітьми дошкільного віку (вересень, 2018 р.); 

Випущено  Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О.Сухомлинський і школа ХХІ 

століття». 100-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського присвячується / [За заг. ред. 

В.Г. Кузь]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018. – Вип. ХІ – 146 с. 

Збірник наукових праць приурочений до 100-річчя від народження 

В.О. Сухомлинського (березень, 2018 р.) 

 

З В І Т  науково-дослідного центру «Інноваційні технології дошкільної освіти» 
Керівник науково-дослідного центру «Інноваційні технології дошкільної освіти» - 

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

У межах проблематики науково-дослідного центру «Інноваційні технології дошкільної 

освіти» здійснюються такі наукові розвідки: 

«Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до застосування 

медіаінформації у професійній діяльності» (здобувач Б. І. Семчук); «Гендерна соціалізація 

дітей дошкільного віку засобами масової інформації» (аспірант Г. Ю. Суворова). 

Протягом 2018 н. р. проводилися ряд наукових заходів: 

- педагогічні читання для вихователів ЗДО Уманщини та викладачів з теми 

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

дошкільного віку» (9.02 2018). 

- регіональний науково-методичний семінар «Психолого-педагогічні засади організації 

роботи ЗДО різних типів і форм власності» (28.09.18 р.). 

- семінар для методистів ЗДО «Формування соціальної компетентності дітей 

дошкільного віку в інформаційному середовищі ЗДО» (9.11.18 р.). 

- спільне засідання  педагогів з творчою групою вихователів ЗДО м. Умані з проблеми 

«Формуємо нове педагогічне мислення особистості» (15.11.18 р.).  
 
 



VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику 
основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної 

реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків). 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання науково-

дослідних робіт або отримано гранти): 

 

 

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних 

наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо кожної бази 

та відповідного трафіка). 

IX. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 
межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ наукових 

керівників, науковий результат, його значимість - до 40рядків). 

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 

Країна-партнер 

(за алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

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 

Польща Люблінського 
Католицького 

університету Яна 
Павла ІІ 

(м. Люблін, 
Польща). 

Реалізація проекту 
Erasmus + 

Угода про 

співпрацю 

06.02.2015 р. по 

06.02.2018 р. 

 

Академічна 
мобільність, 
публікації за 

кордоном, 
стажування 
викладачів. 

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 

 



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

керівництвом академіка Кузя В.Г. 

Науковці кафедри працювали за такими напрямами дослідження: 

7. Історико-педагогічний аналіз підготовки педагогічних кадрів для дошкільних 

освітніх закладів. 

8. Теоретико-методичні засади, місце та значення формування професійної 

компетентності дошкільного фахівця у вищих навчальних закладах. 

9.  Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу. 

10. Методичний супровід професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів до педагогічної творчості. 

11. Дослідити теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до 

формування творчої індивідуальності старших дошкільників. 

12. Використати результати дослідження в дипломних та магістерських роботах 

студентів факультету дошкільної освіти та дисертаційних дослідженнях на здобуття 

наукового ступеня кандидата та доктора наук членів кафедри. 

Всі члени кафедри виконали індивідуальний план з реалізації дослідження 

проблеми, над якою працюють, апробували результати дослідження на наукових заходах 

різного рівня, 7 з яких були організовані членами кафедри (3 всеукраїнські науково-практичні 

конференції та 4 міжвуівських конференцій та семінарів). Результати дослідження були 

відображено в ряді друкованої продукції: 2 посібниках, 26 статей, 4 з яких  включені до 

міжнародної наукометричної бази Web of Science.  

У рамках кафедральної теми було розроблено проекти держбюджетних тем: 

«Теоретико-методичні засади  підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю  до 

професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти» та «Теоретико-методичні засади  

підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах передшкільної освіти» і 

подано до наукового відділу на внутрішній конкурс. 
 

ХІ. Заключна частина 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового 

процесу у закладах вищої освіти та наукових установах до департаменту науково-технічного 

розвитку МОН, основні труднощі та недоліки в роботі закладів вищої освіти та наукових 

установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2018 році. Пропозиції та 

зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів. 

Завідувач кафедри       В.М. Кушнір 

Заступник з наукової роботи     Н.І. Скрипник 


