
Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри/факультету/інституту  

за 2019 рік 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 
кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити 
найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у 
звітному році тощо): 

а) коротка довідка про кафедру, факультет/інститут (до 7рядків); 

Кафедра дошкільної освіти є структурним підрозділом факультету дошкільної та 

спеціальної освіти. Науково-педагогічні кадри кафедри дошкільної освіти представлені в 

такому складі: 3 докторів педагогічних наук, професорів; 4 кандидатів педагогічних наук, 

доцентів, 1 викладач та 4 викладачі-стажисти.  

Головною метою діяльності кафедри є створення умов для якісної підготовки 

конкурентоспроможних фахівців відповідно до досягнень вітчизняної і світової науки та 

освіти, загальнодержавних, міжнародних стандартів вищої освіти; забезпечити підготовку 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі 

спеціальності 012 Дошкільна освіта.  

Кафедра забезпечує викладання низки дисциплін, що забезпечують фахову підготовку. 

Зокрема: «Історія дошкільної педагогіки», «Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта», 

«Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Психологія дитяча», 

«Психологія педагогічна», «Цифрова педагогіка», «Педагогічна творчість», «Теорія і 

методика співпраці з родинами», «Психолого-педагогічна діагностика», «Організація і 

керівництво дошкільною освітою», «Методична робота в дошкільному закладі», «Психологія 

менеджменту дошкільної освіти» та ін. 

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).  

  



б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2019 рік (можна у вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

 

У зв’язку з виробничою необхідністю (збільшенням кількості студентів на факультеті 
та нових дисциплін згідно з навчальним планом) у 2019 році на кафедру були прийняті на 
посаду викладача-стажиста нові кадри: Миколайко І.Г. та Нікітенко А.С. 

Кривда В.С – лаборант кафедри дошкільної освіти; 

Семчук Б.І. – провідний фахівець відділу науково-технічного розвитку та 
Європейської інтеграції 

 
 
 

II. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою (окремо Scopus, Web of Science): 

 

4. Видавнича діяльність: 

4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом): 

– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу): 

 в Україні; 

 за кордоном. 

– Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу); 

– Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою 

університету, зазначити дату і номер протоколу). 

 

1. Поліщук О. В. Підготовка студентів до керівництва образотворчою діяльністю 

дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник/Олена Поліщук, Ольга Воєдило. – 

Умань: ВПЦ «Візаві», – 2019. – 120с. 

2. Скрипник Н.І. Методична робота в дошкільній освіті : навчально-методичний 

посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т дошкільної та 

спец. Освіти. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 108 с. 
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– Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 

 № 
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Автори 
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 у закордонних виданнях; 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 
 

1. Гаврилюк С. М. Алгоритм підготовки майбутніх вихователів із фізичного 

виховання дошкільників / С.М. Гаврилюк, О. В. Поліщук // Всеукраїнський науково-

практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск 

«Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – №2. – Кн. 2. – Том I (24). – 

Київ: журнал Гнозис, 2019.  – С. 99-115. 

2. Кушнір Валентина  Педагогічні ідеї Еллен Кей у контексті розвитку європейської 

системи освіти кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / зб. наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету / [ред. кол.: Совгіра С.В. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ВПЦ 

«Візаві», № 3 2019 р. С.   

3. Світлана Семчук.. Використання сучасних інформаційних технологій у морально-

духовному становлені молодого покоління / Світлана Семчук, Валентина Кривда // Збірник 



наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / 

[ред. кол.: Мартинюк М. Т. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – Вип. 1. – 

С.  115–121. 

4. Скрипник Н. І. Роль колективних стосунків у формуванні індивідуальності дитини / 

Неля Скрипник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Мартинюк М. Т. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2019. – Вип. 1. – С.  127-134. 

 

 у наукових виданнях України (категорія В); 
 

1. Кушнір В. М. Професійна підготовка майбутніх педагогів до педагогічного 

спілкування з батьками в умовах ЗДО / В. М. Кушнір // Проблеми освіти : збірник наукових 

праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».- Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. 

– С. 44-48. 

2. Гаврилюк С. М. Створення ситуації творчого успіху як передумови професійного 

розвитку майбутніх вихователів / С. М. Гаврилюк, Н. А. Дудник // Проблеми освіти : збірник 

наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».- Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 

– Вип. 91. – С. 87-90. 

3. Залізняк А. М. Формування професійної компетентності майбутнього вихователя 

як запорука його успішної діяльності / А. М. Залізняк  // Проблеми освіти : збірник наукових 

праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».- Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – С. 170–

174.  

4. Попиченко С. С. Психологічні засади підготовки майбутніх фахівців до 

впровадження інноваційних технологій дошкільної освіти / С. С. Попиченко // Проблеми 

освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».- Вінниця : ТОВ 

«ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. – С.115 - 120. 

5. Семчук С. І. Інформаційні технології як чинник впливу на морально-духовне 

становлення молодого покоління / С. І. Семчук // Проблеми освіти : збірник наукових праць. 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».- Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. – 

С. 163–168. 

6. Гаврилюк С.М. Створення ситуації творчого успіху як передумови професійного 

розвитку майбутніх вихователів. / С. М. Гаврилюк, Н. А. Дудник // Проблеми освіти : збірник 

наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».- Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – 

С.87-91. 

7. Воєдило О. В. Модернізація змісту професійної підготовки майбутніх педагогів до 

гендерного виховання дітей у контексті концепції розвитку педагогічної освіти / О. В. 

Воєдило, О. Г. Бутенко // Проблеми освіти: збірник наукових праць ХХ міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми в системі вищої освіти: теоретико-

методологічні і прикладні аспекти». ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».- Вінниця : 

ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 91. –  С. 38-42. 

8. Колонтаєвська С. В. Особливості використання дитячої мультиплікації як засіб 

виховання основ культури поведінки старших дошкільників / С. В. Колонтаєвська // 

Проблеми освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».- 

Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип.91. - С. 241-246. 



9. Попиченко С. С. Психологічні засади підготовки майбутніх фахівців до 

впровадження інноваційних технологій дошкільної освіти / С. С. Попиченко // Проблеми 

освіти : збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти".- Вінниця : ТОВ 

"ТВОРИ", 2019. - Вип.92.- С. 115-120.  
 

 в інших виданнях України. 
 

1. Кушнір В. М. Значення професійно-особистісного потенціалу управлінця для 

ефективної роботи ЗДО / В. М. Кушнір // Інноваційна діяльність сучасного педагога в 

інформаційному просторі : зб. наук. праць / [за ред. С. І. Семчук]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 

2019. – С. 65-69. 

2. Кушнір В. М. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах 

дошкільної освіти / В. М. Кушнір // Вісник науково-дослідної лабораторії 

«В.О. Сухомлинський і школа ХХІ ст.» / [за ред В. М. Кушнір] - : Умань : ВПЦ «Візаві», 

2019. Вип. ХІІ. – С. 69-72. 

3. Гаврилюк С. М. Розвиток дитячої творчості у педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського / С. М. Гаврилюк, Ю. Чигирик // Вісник науково-дослідної лабораторії 

«В.О. Сухомлинський і школа ХХI століття / [за ред. В. М. Кушнір] – Умань : ВПЦ «Візаві», 

2019. – Вип. ХХ. – С. 28-34. 

4. Залізняк А. М. Професійна підготовка вихователів до роботи з дошкільниками з 

розвитку мовлення / А. М. Залізняк // Вісник науково-дослідної лабораторії 

«В. О. Сухомлинський і школа XXI століття». – Умань : Візаві, 2019. – Вип. XII. – С.45-49. 

5. Кривда В. С. Забезпечення наступнісних зв’язків у фізичному вихованні дітей 5-7 

років / В. С. Кривда // Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи 

розвитку в XXI столітті» / [гол. ред. проф. Л. В. Іщенко]. - Умань : АЛМІ, 2019. - Вип VI. - С. 

57-65. 

6. Воєдило О. В. Особливості виховання толерантності дошкільників в умовах 

інклюзивної освіти / О. В. Воєдило // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної 

педагогіки за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (28 береня 2019 р.)/[гол. ред. 

Демченко І. І.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – Вип. V. – С. 132-134. 

7. Воєдило О. В. Дослідження феномену толерантності в епоху античності та 

середньовіччя / О. В. Воєдило // Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і 

школа ХХІ століття / [за ред. В. М. Кушнір]. – Умань : Візаві, 2019. – Вип.ХІІ. – С. 23-27. 

8. Воєдило О. В. Особливості організації навчально-виховного процесу на засадах 

гендерної рівності / О. В. Воєдило // Інноваційна діяльність сучасного педагога в 

інформаційному просторі: збірник науково-методичних праць / [за заг. ред. С. І. Семчук]. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 19-24. 

9. Попиченко С. С. Формування моральних почуттів і ставлень як підґрунтя 

морального розвитку дошкільників / С. С. Попиченко // Інноваційна діяльність сучасного 

педагога в інформаційному просторі: збірник науково-методичних праць / [за заг.ред. 

С.  І. Семчук]. – Умань : ВЦП «Візаві», 2019. – С. 81–86. 

10. Попиченко С. С. Особливості морального розвитку дитини в дошкільні роки / 

С.  С.  Попиченко // Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ 

столоття» / [за ред.. В. М.Кушнір]. – Умань : Візаві, 2019. – Вип.ХІІ. – С. 81–93. 

11. Семчук С. І. Історичні аспекти становлення сучасного дитинства в 

інформатизованому суспільстві / С.І. Семчук, Н.І. Скрипник // Вісник науково-дослідної 

лабораторії «В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття». / [за заг. ред. В. М. Кушнір]. – 

Умань : ВПЦ Візаві, 2019. – Вип. ХІІ – С. 108‒112. 



12. Скрипник Н. І. Проблеми підготовки майбутнього організатора дошкільної освіти 

до методичної діяльності в закладах дошкільної освіти / Н. І. Скрипник // Інноваційна 

діяльність сучасного вихователя в інформаційному просторі: збірник науково-методичних 

праць / [за заг. ред. С. І. Семчук]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2019. – С. 102-106. 

13. Скрипник Н. І. Основи професійної підготовки педагогів дошкільної освіти / 

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, 2019. – Вип. VІ. – С. 53. 

14. Колонтаєвська С. В. Особливості формування культури поведінки старшого 

дошкільного віку / С. В. Колонтаєвська // Вісник науково-дослідної лабораторії 

«В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» / [за ред. В. М. Кушнір] – Умань : Візаві, 2019. – 

Вип.ХІІ. – С. 56–60. 

15. Колонтаєвська С. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчально-виховній роботі вихователя закладу дошкільної освіти / С. В. Колонтаєвська // 

Інноваційна діяльність сучасного педагога в інформаційному просторі: збірник науково-

методичних праць / [за заг. ред. С. І. Семчук]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 57-61. 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

1. Кривда В. С. Фізичне виховання дітей на засадах історичної спадщині українського 

народу / В. С. Кривда // Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференці, 

м.Умань, 11-12 жовтня 2019 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української 

науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [гол. ред. 

Осадченко І. І.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 118–120. 

2. Поліщук О. В. Створення міні-музею з метою ознайомлення дошкільників із 

українською вишивкою / О. В. Поліщук // Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної 

конференції  «Модернізація освітнього середовища: Проблеми та перспективи» (м.Умань, 11-

12 жовтня 2019 року) // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-

дослідної лабораторії психодидактики імені Я.А. Коменського / [гол.ред Осадченко І.І.]. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2019 р. -  С. 178-181. 

3. Скрипник Н. І. Засади формування інноваційної компетентності майбутнього 

організатора дошкільної освіти / Н. І. Скрипник // Модернізація освітнього середовища: 

проблеми та перспективи: Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Умань, 11-12 жовтня 2019 р. // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української 

науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [гол. ред. 

Осадченко І.І.]. ‒ Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. ‒ 219-222 с. 

4. Залізняк А. М. Педагогічна практика у процесі формування особистості 

педагога-вихователя / Залізняк А. М // Модернізація освітнього середовища: проблеми та 

перспективи: Матеріали П`ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11–

12 жовтня 2019 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-

дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [гол. ред. 

Осадченко  І.  І.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. - С. 82-85. 

5. Колонтаєвська С. В. Софія Русова про фізичне виховання дітей / С.В. Колонтаєвська // 

Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали П’ятої 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11-12 жовтня 2019 р. // FOLIA 

COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії 



психодидактики імені Я. А. Коменського / [гол. ред. Осадченко І.І.]. ‒ Умань : ВПЦ «Візаві», 

2019. – С. 103. 
 

 за кордоном. 

 на всеукраїнських конференціях; 

1. Воєдило О.В., Лісова К. Особливості гендерних уявлень хлопчиків дошкільного віку / 

зб.: наука.освіта.молодь: матеріали Дванадцятої Всеукраїнської наукової конференції 

студентів та молодих науковців (Умань,25 квітня 2019 р.):у 2-х ч. / ред. кол.: Коляда Н. М., 

Мельник О. С., Руденко В. М., Щербій А. О. – Умань:Візаві, 2019. – Ч.1. – 202-205с. 

2. Залізняк А. М. Професійне становлення майбутнього педагога в процесі  його 

підготовки у вищій школі: теоретичний аспект / Залізняк А. М // Інновації в освіті: здобутки 

та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 

м. Умань, 11 жовтня 2019 року / гол. ред. Коберник Г. І. – Умань, УДПУ, 2019. –С.26-29. 

3. Кривда В.С. Проблеми наступності у фізичному вихованні дітей 5-7 років / 

В.С. Кривда // Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних 

трансформаційних процесів: збірник матеріалів всеукраїнської інтерактивної науково-

практичної конференції (18-20 лютого 2019 року, Херсонський державний університет).– 

Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2019. – С.78–80. 

4. Кривда В.С. Методичні аспекти запобігання порушень постави у дітей / Вісник 

науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами V Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Інклюзивна освіта: теорія, 

методика, практика» (28 березня 2019 р.) / [гол. ред. проф. І. І. Демченко]. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2019 р. – Вип. V. – С.98–101. 

 

 на регіональних конференціях. 

 

4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Scopus. 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus 1  

 

 4.3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Web of Science 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Web of Science 1  

 

 4.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

для соціо-гуманітарних наук Сopernicus. 

 4.5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім) 

 

Всього по кафедрі: 2018 рік – 41, 2019 – 42; h - 12 

 

База даних 
Кількість цитувань Індекс Хірша 

2018 2019  

Google Академії    

Кушнір В.М. 5 3 2 



Гаврилюк С.М.  3 3 3 

Семчук С.І. 25 12 4 

Залізняк А.М. 5 5 2 

Попиченко С.С. 0 0 0 

Поліщук О.В. 1 0 2 

Скрипник Н.І. 3 3 3 

Семчук Б.І. 0 1 1 

 

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

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

 

На кафедрі дошкільної освіти працює 4 молодих учених, які протягом року брали 

активну участь в наукових заходах різного рівня та друкували свої перші наукові 

здобутки пов’язані з їх дослідженнями. Зокрема: 

Колонтаєвською С.В. підготовлено та закоординовано обґрунтування до наукового 

дослідження «Виховання  культури поведінки дітей старшого дошкільного віку засобами 

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

понятійний апарат дослідження. Взяла участь в 12 наукових заходах різного рівня, де 

опубліковано 8 тез доповідей та 1 фахову статтю. 

Воєдило О.В. Протягом звітного періоду досліджувала проблему «Виховання 

гендерної толерантності у процесі взаємодії сім’ї та ЗДО». Взяла участь у 4 наукових заходах 

різного рівня; опублікувала 1 фахову статтю, 3 статті в інших виданнях та 1 тезу спільно зі 

студенткою. Підготувала та видала спільно з Поліщук О.В. навчально-методичний посібник 

«Підготовка студентів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку».  

Нікітенко А.С. досліджує тему: «Формування правової компетенції студентів з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища у вищих навчальних 

закладах». Опублікувала одну статтю в Scopus. Взяла участь у 2 наукових заходах різного 

рівня. 

Семчуком Б.І. скоординовано тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії у галузі 01 – освіта/педагогіка «Підготовка майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти до застосування медіаінформації у професійній діяльності». За 

звітній період опубліковано 4 статі та 3 тези з досліджуваної проблеми. 

 
Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 

 

 

 

  

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях  

Кількість молодих учених, 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у закладі 

вищої освіти або 

науковій установі після 

закінчення аспірантури 

2019        60 осіб     4         4 

 
   

 
 
 



 

VII. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 

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

 

Науково-дослідна лабораторія «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття».  

 

Науково-дослідна лабораторія з проблем дослідження педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність з 

метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і 

студентів університету, вчителів шкіл, фахівців дошкільної освіти до вивчення педагогічної 

спадщини В. О. Сухомлинського, освоєння й упровадження в життя творчого доробку 

видатного українського педагога.  

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 у 2019 році працювала 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: 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. 

У 2019 році організовано та проведено: 

- організаційне засідання лабораторії та затверджено план роботи на 2019 рік (січень, 

2019 р.); 

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

із сучасністю» (листопад, 2019 р.); 

- всеукраїнську науково-практичну конференцію «Професійна підготовка вихователів 

до педагогічної творчості: від теорії до практики», (листопад, 2019 р.); 

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

- круглий стіл «Сто порад учителеві від Сухомлинського» (вересень, 2019 р.); 

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

розвитку творчої особистості майбутнього вихователя» (вересень, 2019 р.); 

- регіональний фестиваль «Чарівний світ дошкілля»  інсценізація казок 

В.О. Сухомлинського дітьми дошкільного віку (вересень, 2019 р.). 

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

століття» / за ред. В.М. Кушнір – Умань: Візаві, 2019. – Вип. ХІІ. - 130 с.  

  



Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті 

 

У звітному році був створений новий науково-методичний центр. Мета діяльності 

Центру цифрової педагогіки дошкільної та спеціальної освіти – модернізація та 

інтенсифікація професійної підготовки педагогічних кадрів, в основу якої мають закладатися 

інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють формуванню педагога-дослідника в 

сфері дошкільної та спеціальної освіти. 

У 2019 році центр працвав за такими основними напрямками: 

- вивчення та систематичне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

практику викладання навчальних дисциплін викладачами факультету дошкільної та 

спеціальної освіти; 

- розробка та запровадження в освітній процес нових навчальних дисциплін, зокрема 

«Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», «Інтернетика та прикладні технології в освіті», 

«Цифрова педагогіка дошкільної та спеціальної освіти» та ін.; 

- наукові дослідження викладачів факультету в галузі дошкільної та спеціальної 

освіти; 

- науково-методичне, інформаційне та мультимедійне забезпечення освітнього 

процесу в дошкільних та спеціальних закладах, на факультеті – новими монографіями, 

посібниками та мультимедійним супроводом; 

- організація методичних об’єднань, семінарів, практикумів, воркшопів. 

Науковцями Центру укладено угоди про співпрацю з відділом освіти Уманської 

міської держадміністрації, ЗДО м. Умані. 

Протягом звітного періоду проведені 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції: 

«Інноваційна діяльність сучасного вихователя в інформаційному просторі» (Умань, 16 травня 

2019 р.) та «Професійна підготовка вихователів до педагогічної творчості: від теорії до 

практики» (Умань, 14 листопада 2019 р.) 

Вийшов друком збірник науково-методичних праць: 

Інноваційна діяльність сучасного вихователя в інформаційному просторі: збірник 

науково-методичних праць / [за заг. ред. С.І. Семчук]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2019. – 112 с. 

VIII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 
організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового 
співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і 
науково-технічного співробітництва, 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 освітні 

заходи: семінари-практикуми, науково-практичні конференції, круглі столи, робочі зустрічі і 

контакти, забезпечення кредитної та ступеневої академічної мобільності; участь у 

міжнародних науково-дослідних, культурних, товариствах; підготовка студентів до участі у 

програмі подвійного дипломування; стажування у закордонних партнерських навчальних 

закладах; організація всебічного вивчення іноземних мов.  



Зокрема, члени кафедри мали робочу зустріч з литовськими колегами з Тракайського 

центру просвіти Візманайте Дануте та Косовскене Діаною; доктор педагогічних наук 

Гаврилюк С.М. проходила стажування з 01 лютого по 01 травня 2019 року в Przeworsk. 

(Польща); професор Кушнір В.М. та доцент Скрипник Н.І представляли результати своїх 

досліджень на Міжнародній науково-практичній конференції «Личность. Образование. 

Общество «Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации» 

(Гродно, Білорусія, 31.10.2019) 

Кожного року кафедра обмінюється практичними і теоретичними надбаннями з 

Дошкільним навчально-виховним закладом «Кіндерхауз-Латерне» (Німеччина), які у свою 

чергу, активно діляться освітніми здобутками  свого закладу. 

 

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): 
 

 

 

VII. 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 40 рядків). 

Кафедральна тема: «Удосконалення змісту, форм та методів професійно-

педагогічної підготовки дошкільних фахівців у ВНЗ на засадах компетентнісного 

підходу». Номер державної реєстрації НДР: ( 0111U007533). Керівник д. пед. н., професор 

Кушнір В.М. 

У рамках кафедральної теми були проведено низку наукових заходів: 2 всеукраїнські 

науково-практичні конференції та 4 регіонального рівня, випущено два збірника наукових 

праць та готується колективна монографія, а також  члени кафедри продовжують такі 

дослідження: 

Проф. Кушнір В.М. досліджувала педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до використання умінь педагогічного спілкування при взаємодії з батьками. 
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Зокрема, уточнено сутність понять «педагогічне спілкування» та «використання умінь 

педагогічного спілкування при взаємодії з батьками»; виокремлено та експериментально 

перевірено педагогічні умови  при яких можливе засвоєння майбутніми вихователями ЗДО 

технологій педагогічного спілкування у межах ВНЗ; розроблено методичні рекомендації 

організації освітнього процесу засвоєння умінь педагогічного спілкування в період навчання у 

ЗВО. 

Проф. Гаврилюк С.М. досліджуються проблеми професійної підготовки  вихователів  

до майбутньої творчої діяльності в закладах дошкільної освіти. Визначено методологічні 

підходи до розвитку педагогічної творчості, педагогічні умови розвитку творчого 

потенціалу студентів. Розроблені форми та методи розвитку педагогічних здібностей 

майбутніх вихователів. З метою розвитку педагогічної творчості та майстерності 

студентів 12 листопада 2019 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Професійна підготовка вихователів до педагогічної творчості: від теорії до практики». 

Проф. Семчук С.І. досліджує проблему реалізації цифрової педагогіки у дошкільній та 

спеціальній освіті. Розробляла лекції та практичні заняття для студентів факультету 

дошкільної та спеціальної освіти з проблеми цифрової педагогіки. За звітній період було 

опубліковано 1 навчально-методичний посібник «Інтернетика та прикладні технології в 

освіті», 10 статей із них 1 стаття у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної  

бази даних Web of Science та Scopus, тез -3.  

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

мовлення дітей у дошкільному закладі в умовах полікультурного середовища. Розкрила роль 

організаційної діяльності закладу дошкільної освіти у роботі з батьками із означеної 

проблеми. Розробила форми співпраці з батьками, що сприяють досягненню єдиного підходу 

у питаннях розвитку рідного мовлення дітей. Взяла участь у 4 міжнародних, 1 

Всеукраїнській науково-практичних конференція, 3 регіональних науково-практичних 

конференціях та 1 науково-практичному семінарі. 

Доц. Скрипник Н.І. досліджувала проблему гуманізації освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти та професійної підготовку майбутніх організаторів дошкільної освіти до 

інноваційної управлінської діяльності, у рамках якої було опубліковано 2 тез та 3 статей в різних 

виданнях (у тому числі стаття що увійшли до фахового видання категорії Б). Взяла участь у 

15 наукових заходах різного рівня. 

Доц. Попиченко С.С. Досліджувала проблему – підготовка майбутніх організаторів 

дошкільної освіти до психологічної діяльності. Проаналізувала зміст, структуру, 

компоненти управлінських функцій керівників закладів дошкільної освіти; психологічні 

чинники ефективної діяльності організаторів дошкільної освіти як суб’єктів управлінської 

діяльності. Визначила напрями психологічної діяльності в умовах закладу дошкільної освіти, 

вимоги до психологічного забезпечення педагогічного процесу. 

Доц. Поліщук О.В. досліджувала проблему формування професійної компетентності 

студентів до естетичного виховання дошкільників. Видала з цієї проблеми  навчально-

методичний посібник «Підготовка студентів до керівництва образотворчою діяльністю 

дітей дошкільного віку» (співавтор О. Воєдило).  

Викладач Кривда В.С. досліджувала проблеми фізичного виховання дошкільників. Взяла 

участь у наукових заходах різного рівня. Зокрема: 4 міжнародних науково-практичних 

конференціях, 4 всеукраїнських конференціях та 8 семінарах. 

 

Завідувач кафедри  ___________ ПІП 

 


