
Форма 1 

Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри дошкільної освіти 

за 2020 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 випускова кафедра.  

Науково-педагогічні кадри кафедри дошкільної освіти представлені в такому складі: 3 

докторів педагогічних наук, професорів; 5 кандидатів педагогічних наук, доцентів, 1 

викладач та 2 викладача-стажиста.  

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; забезпечення підготовки 

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

спеціальності 012 Дошкільна освіта.  

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).  Наукові дослідження щороку оформляються у 

вигляді колективної монографії.  

У 2020 році в контексті кафедральної теми викладачі кафедри підготували і 

видрукували зарубіжну колективну монографію у Німеччині, 1 одноосібну монографію, 1 

статтю, яка проіндексована у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, 4 статті у 

наукових виданнях України (категорія Б), 4 навчально-методичних посібника та цілу низку 

статей і тез. 

Протягом року членами кафедри була підготовлена 1 міжнародна, 1 всеукраїнська та 

низка регіональних конференцій і семінарів. Крім того, викладачі брали активну участь у 

наукових заходах різного рівня.  

У 2020 році викладач кафедри дошкільної освіти Семчук Б.І. завершив написання і 

захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти з теми «Підготовка майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти до застосування медіаінформації у професійній 

діяльності».   

  



б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2020 рік (можна у вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

 

 

Кривда В.С – лаборант кафедри дошкільної освіти; 

У зв’язку з виробничою необхідністю (викладач-стажист Миколайко І. пішла в 

декретну відпустку) у 2020 році на кафедру була прийнята на посаду викладача-стажиста 

Найдюк І.С. 
 

 

 

II. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 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; 

Кушнір В.М. Януш Корчак та Василь Сухомлинський: дві постаті гуманістичної 

педагогіки : монографія.  Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 182 с. 

Попиченко С.С. Психолого-педагогічний супровід пізнавального розвитку 

дошкільника // Психолого-педагогічний супровід пізнавального розвитку дитини в умовах 

сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти: колективна монографія / 

Л. В. Іщенко, О.М. Мельнакова, Л.П.Карнаух [та ін.]; МОН України, Умнський держ. пед. 

ун т імені Павла Тичини. – Умань: Візаві, 2020. С.67–88. 

Попиченко С.С. Психологічні засади підготовки керівників-організаторів дошкільної 

освіти // Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: колективна 

монографія / С.М.Гаврилюк, І.І.Демченко, С.С.Попиченко [та інші]; за заг. ред. В.М.Кушнір. 

– Умань: Візаві, 2019. – С.176 – 206. Рекомендовано до друку Вченою радою університету 17 

грудня 2019 року, протокол №7. 

 
 за кордоном. 

Pre-school education in the context of new ukrainian school’s objectives : joint monograph / 

Ed. by Prof. Valentyna Kushnir ‒ Hameln : InterGING, 2020. – 260 р. 
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2020 Кушнір В.М.  Залізняк А.М.  Гарбар С.В.   

 Гаврилюк С.М.  Попиченко С.С.  Кривда В.С.*   

 Семчук С.І.  Скрипник Н.І.  Найдюк І.С.   

   Семчук Б.І.*     

   Дудник Н.А     



https://dwherold.de/onewebmedia/Monograph_revised%20Kushnir2020.pdf 

 

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

університету, зазначити дату і номер протоколу). 

 

1. Методика викладання природознавства в початковій школі : навч.-метод. посіб. / 

уклад. С.  В. Гарбар. Умань : АЛМІ, 2020.  164 с. 

2. Навчання рідної мови в полікультурному середовищі: навч-метод. посіб. / укл. 

Залізняк А. М. Умань: АЛМІ, 2020. 125 с. 

3. Цифрова педагогіка у дошкільній та спеціальній освіті: навчально-методичний 

посібник для студентів факультету дошкільної та спеціальної освіти / уклад. 

С.І.Семчук, Б.І. Семчук. Умань : Візаві, 2020.  154 с. 

4. Психолого-педагогічна діагностика : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т дошкільної та спец. Освіти / уклад. 

Н. І. Скрипник.  Умань : Візаві, 2020. 135 с. 

 

– Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 
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SvitlanaM.Havryliu

k, Valentyna M. 

Kushnir, Nadiia P. 

Golub, Volodymyr 

M. Golub, Oksana 

O. Avramenko 
 

Methodical aspects of production and  

stimulation of creativity of preschool children 

https://www.psychosocial.com/article/PR280697/2

4564 
 

International 
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Psychosocial 

Rehabilitatin 

Великобритан

ія 

Vol. 24, 

Issue, 08, 

2020 – С. 

6763–

6772.  

 (Scopus) 

Q3 

 у закордонних виданнях; 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Гаврилюк С.М. Педагогічна взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї у 

вихованні дітей дошкільного віку / Гаврилюк С.М., Залізняк А.М // Психолого-педагогічні 

проблеми сучасної школи. Умань, 2020. Вип.1 (3), ч.2. – С. 59-64. 

2. Гарбар С.В. Вплив мультиплікаційних фільмів на виховання культури поведінки 

дітей старшого дошкільного віку / С.В.Гарбар // Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. 

Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 71. Т. 1. - С.112-117. 

3. Гарбар С.В. Виховання основ культури поведінки дітей старшого дошкільного 

віку як педагогічна проблема / С.В. Гарбар // Науковий часоопис національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник 

https://dwherold.de/onewebmedia/Monograph_revised%20Kushnir2020.pdf


наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 

Випуск 75. Том 1. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.34-39. 

4. Кушнір В. Комунікативна компетентність вихователя у співпраці з батьками: 

теоретичний аспект / Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : зб. наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету. № 2(4). 2020. С.75-83  Інтернет-

доступ: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/222966 

5. Семчук Світлана. Використання інформаційних технологій у духовному 

становленні молодого покоління. Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету. Вип. 1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – С. (прийнято до друку). 

6. Семчук Богдан. Соціалізуючий чинник медіаінформації у становленні молодого 

покоління. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 

2 / МОН України, Уманський держ.. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Умань : Візаві, 2020. – 

С. (прийнято до друку) 

 
– Тези доповідей: 

 

 в межах України; 

1. Гаврилюк С.М. Виховання лідерських якостей у дітей дошкільного віку // Вісник 

Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. 

В53 Вип. 1(20): Сучасні проблеми обдарованості особистості: матеріали 1 Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Умань, 20-21 травн. 2020 р.) / МОН України, НАПН України, Ін-т 

педагогіки [та ін.] ; [редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. за вип.), Васьківська Г., 

Велскоп В. [та ін.]. - Умань: Візаві, 2020. – C. 27-29. 

2. Гаврилюк С.М. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ // Сучасні інноваційні технології у дошкільній 

освіті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2020 р.)  –  

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 8-12. 

3. Колонтаєвська С.В. / Виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного 

віку / С.В.Колонтаєвська // Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE? 

SOCIETY? EDUCATION ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», 20-21 січня 2020 р. 

– Харків.-С.414-417. 

4. Гарбар С.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі з 

дітьми дошкільного віку / С.В. Гарбар // Міжнародна молодіжна наукова конференція 

«Вектори психології 2020», 24 квітня 2020 р. – Харків. – С.94-97. 

5. Гарбар С.В. ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ // Сучасні інноваційні 

технології у дошкільній освіті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(14-15 травня 2020 р.)  –  Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 12-15. 

6. Кушнір В.М. Партнерство сім’ї і закладу дошкільної освіти: теоретичний аспект 

// Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (14-15 травня 2020 р.)  –  Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 46-48. 

7. Кривда В.С. Інтенсифікація діяльності методичної служби в галузі дошкільної 

освіти / Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті. / Збірник тез за матеріалами  

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інноваційні технології у дошкільній 

освіті» ( 14-15 травня 2020 р.) / [за заг.ред. В.М.Кушнір]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 

С. 43-45. 

http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/222966


8. Попиченко С.С. Психолого-педагогічне спілкування як чинник особистісно 

орієнтованої технології дошкільної освіти // Сучасні інноваційні технології у дошкільній 

освіті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2020 р.)  –  

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С..52–55. 

9.  Семчук Богдан Іванович. Медіатехнології як чинник професійного становлення 

майбутнього вихователя. The 6th International scientific and practical conference “Science, 

society, education: topical issues and development prospects”. SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, 

2020. С.601-606. 

10.  Семчук Богдан Іванович. Проблема формування медіакомпетентності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти. Матеріали міжнародної наукової конференцій 

«Наукове забезпечення технологічного прогресу ХХІ сторіччя. м. Чернівці, 2020. т. 4. С 72-

74. 

11. Семчук Б. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти до застосування медіаінформації у професійній діяльності. Збірник тез за 

матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інноваційні технології 

у дошкільній освіті». Умань: ВПЦ «Візвіі», 2020. С.58-62. 

12. Семчук С. І. Цифрова педагогіка у дошкільній та спеціальній освіті – нова галузь 

педагогічної науки. Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті». Умань: ВПЦ «Візві», 

2020. С.65-69. 

13. Скрипник Неля. Співпраця закладів дошкільної освіти та сімʼї щодо розвитку 

музичних здібностей дошкільників. Вісник Польсько-української науково-дослідної 

лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Вип. 1(20): Сучасні проблеми обдарованості 

особистості: матеріали 1 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 травн. 2020 р.) / МОН 

України, НАПН України, Ін-т педагогіки [та ін.] ; [редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. 

за вип.), Васьківська Г., Велскоп В. [та ін.]. – Умань: Візаві, 2020. C.80-83.  

Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12631 

14. Скрипник Неля. Сучасні тенденції науково-методичного супроводу освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти. // Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2020 р.)  –  Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2020. – С..72-76.https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12630 

 

 за кордоном. 

Гарбар С.В. / Вплив мультиплікаційних фільмів на формування культури поведінки 
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школа ХХІ століття»: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Розвиток професіоналізму майбутніх педагогів дошкільної освіти» (Умань, 5 

листопада 2020 р.). Вип. ХІІІ / [голов. ред. проф. Гаврилюк С.М.; відп. за вип. Залізняк А.М.]. 

– Умань: ВІЗАВІ, 2020. – С. 35-45. 

 

 на регіональних конференціях. 

Кривда В.С. Створення умов для навчання дітей ігор та ігрових вправ спортивного 

характеру. Матеріали семінару-практикуму для науковців, педагогів, інструкторів з 

фізкультури ЗДО, студентів «Спортивні ігри в розвивальному просторі ЗДО: досвід, 

проблеми, перспективи розвитку» (26 лютого 2020 р.) / гол. ред. Чепка О.В. – Умань. - С.13-

15. 

Гарбар С.В. Структура та зміст занять з навчання дошкільників гри в баскетбол. 

Матеріали семінару-практикуму для науковців, педагогів, інструкторів з фізкультури ЗДО, 

студентів «Спортивні ігри в розвивальному просторі ЗДО: досвід, проблеми, перспективи 

розвитку» (26 лютого 2020 р.) / гол. ред. Чепка О.В. – Умань. -  С.52-54. 

 

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

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

2019 2020 

Google Академії 48 15 13 

 

База даних 
Кількість цитувань Індекс Хірша 

2019 2020  

Google Академії    

Кушнір В.М. 6 2 3 

Гаврилюк С.М.  6 2 3 

Семчук С.І. 18 7 4 

Залізняк А.М. 7  3 

Попиченко С.С. 1 2 2 

Скрипник Н.І. 9 2 3 

Семчук Б.І. 1  1 

 

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

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

 

Кількість молодих учених на кафедрі/факультеті/інституті 

Семчук Б.І., Гарбар С.В. 

Гарбар С.В. розробила і дослідила основні поняття  наукового апарату дослідження з 

проблеми «Виховання  культури поведінки дітей старшого дошкільного віку засобами 

дитячої мультиплікації», досліджує  і аналізує психолого-педагогічну літературу з проблеми. 

За звітний період взяла участь в 6 наукових заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів, 

опубліковано 2 фахові статті та 6 тез. 

У 2020 році Семчук Б.І. завершив написання і захистив дисертаційне дослідження на 



здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти з теми «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

застосування медіаінформації у професійній діяльності». За звітній період опубліковано 1 

навчально-методичний посібник, розділ в зарубіжній монографії, 2 статті в збірниках ВАК 

(категорії Б) та 7 тез з досліджуваної проблеми (одна з яких у міжнародному виданні)   

 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 
 

 

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 працює під егідою Національної академії педагогічних 

наук України (договір від 07.10.1996 р), керівником якої з 2019 року є доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Кушнір В.М. 

У звітному році: 

- продовжено роботу над дослідженнями педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського  

та підтримки досвіду творчого впровадження ідей педагога в освітній процес регіону; 

організовано та проведено: 

 організаційне засідання лабораторії та затверджено план роботи на 2020 рік. 

(Січень, 2020р.); 

 екскурсії присвячені  творчості В. О. Сухомлинського. (вересень-жовтень, 2020р); 

 видано Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа XXI 

століття» (Листопад , 2020р); 

 Здійснено керівництво написанням кандидатських дисертацій та кваліфікаційних 

робіт бакалаврів і магістрів. (Протягом року) 

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

ХХІ століття». (Квітень 2020р.) 

 У рамках Тижня пам’яті В.О. Сухомлинського проведено круглий стіл «Сто порад 

учителеві від Сухомлинського». (Вересень, 2020р.) 

 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії  Кучай А.І. 

(науковий керівник – проф. Кушнір В.М.). (Вересень2020р.) 

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 

2020 90 3  

    

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 
Для заохочення молодих науковців на кафедрі систематично створюються умови для ефективної 

наукової діяльності. Зокрема: вивільняється час для індивідуальних досліджень, відзначаються наукові 

досягнення грамотами і подяками до днів Науки, професійних свят і т.п. 
 



 Всеукраїнську науково-практичну конференцію « Розвиток професіоналізму 

майбутніх педагогів дошкільної освіти»  (листопада 2020р.) 

 

Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті 

Під керівництвом доктор педагогічних наук, професор Семчук С.І., з 2019 року 

функціонує Центр цифрової педагогіки дошкільної та спеціальної освіти, мета якого – 

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 2020 році центр працював 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. 

Протягом звітного періоду: 

 проведено низку наукових засідань з проблем дослідження центру. (згідно плану); 

 проведено 3 екскурсії для гостей університету та факультету; 

 здійснювалось керівництво написанням кандидатських дисертацій та 

кваліфікаційних робіт магістрів. (Протягом року) 

 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Семчук Б.І. з 

проблеми «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до застосування 

медіаінформації у професійній діяльності». (науковий керівник – проф. Демченко І.І.). 

(Жовтень 2020р.) 

 Організовано  проведення Міжнародної наукова-практичної конференції «Сучасні 

інноваційні технології у дошкільній освіті» (Умань, 14-15 травня 2020р.) 

 13 березня 2020 року проведено в онлайн режимі, семінар для студентів 

«Економічне виховання дітей в умовах сьогодення», з метою формування професійної 

компетентності студентів. 

 19 травня 2020 року проведено в онлайн режимі, науково-практичну конференцію 

освітян: «Вихователі і діти в освітньому медіа просторі: є діалог чи ні?», з метою формування 

професійної та медіа компетентності студентів та молодих науковців. 

 У квітні 2020 року розроблено та подано до друку навчально-методичний посібник 

з дисципліни «Цифрова педагогіка у дошкільній та спеціальній освіті». 

 27 вересня 2019 року було організовано зустріч з педагогічною громадою ЗДО  

м. Умані з проблеми «Медіакультура педагогів закладів дошкільної освіти». 

 



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). 

 

З метою підтримки загальної концепції університету та зміцнення міжнародного 

співробітництва на факультеті дошкільної та спеціальної освіти члени кафедри дошкільної 

освіти спільно із зарубіжними партнерами спрямовують свою діяльність на підвищення рівня 

кваліфікації викладачів через проведення спільних наукових та освітніх заходів: семінари-

практикуми, науково-практичні конференції, круглі столи, робочі зустрічі, стажування. 

 Зокрема: 

Було організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні 

інноваційні технології у дошкільній освіті» (14-15 травня 2020 року), у якій взяли участь 8 

закордонних навчально-наукових закладів із 5 країн. За результатами роботи конференції 

було видано збірник наукових тез під редагуванням проф. Кушнір В.М. 

Основним результатом діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри 

дошкільної освіти з міжнародного співробітництва за останній рік є підготовка та видання 

міжнародної колективної монографії «Pre-school education in the context of new ukrainian 

school’s objectives» ( Ed. by Prof. Valentyna Kushnir) в редакції Німеччини. 

 
 

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 40 рядків). 

Науковці кафедри проводять дослідження у межах кафедральної теми: 

«Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних 

фахівців у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу» під керівництвом 

доктора педагогічних наук, професора Кушнір В.М. (реєстраційний номер 0111U007533).   

Протягом звітного періоду науковцями кафедри були розроблені інноваційні підходи та 

методичні рекомендації щодо підготовки педагогів до професійної діяльності на засадах 

компетентнісного підходу, вдосконалено зміст підготовки майбутніх педагогів до 

професійної діяльності в умовах передшкільної освіти, актуалізація їх аксіологічної сфери. 

Було розроблено та запроваджено у навчально-виховний процес активні методи та 

організаційні форми підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти.  

Основними результатами дослідження стали: 4 навчально-методичних посібника, 1 

одноосібна монографія та 1 колективна монографія у зарубіжному виданні, 1 стаття в 

Scopus, 4 статті у наукових виданнях України (категорія Б), захищено 1 дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Зокрема, у 2020 році в межах кафедральної теми викладачі отримали такі результати 

дослідження: 

Д.пед.н., професор Кушнір В.М.  

З‘ясовано сутність поняття  «комунікативна компетентність вихователя у співпраці з 

батьками». Деталізовано  зміст понять «компетентність», «комунікативна компетентність», 

«взаємодія» та «співпраця». Розглянуто специфіку комунікативної компетентності 

№ 

з/п 

Реєстрацій 

реє номер 

Назва твору Автори Рік 

1  2 3 4 
1     



вихователів ЗДО у співпраці з батьками.  Визначено комунікативну компетентність 

вихователів закладів дошкільної освіти  у співпраці з батьками як інтегральну здатність, 

результат оволодіння фаховими знаннями, сформованості особистісних якостей, 

мотиваційно-ціннісних орієнтацій та умінь використання технік комунікації й порозуміння 

між освітніми суб’єктами для здійснення ефективної педагогічної співпраці на засадах 

партнерства, взаємній довірі та підтримці. Вивченні матеріали лягли в основу фахової статті. 

Д.пед.н., професор Гаврилюк С.М.  

Вивчено методичні основи професійної компетентності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти. Уточнено поняття ключових професійних компетентностей 

вихователя. Виокремлено та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови 

реалізації компетентнісного підходу у підготовці  вихователів до майбутньої професійної 

діяльності. 

Д.пед.н., професор Семчук С.І. 

Продовжувала розробку експериментальної моделі та методики формування 

медіапедагогічної компетентності майбутніх вихователів засобами Інтернет-технологій. 

Доповнено зміст навчальних дисциплін, укладених на основі Галузевих стандартів 

освіти за модульною структурою: удосконалено програми, лекції і методичне забезпечення 

навчальних дисциплін: «Інтернетика та прикладні технології в освіті» та «Комп’ютерні 

технології в роботі з дітьми». За звітній період було опубліковано навчально-методичний 

посібник, 1 статтю у фаховому виданні, тези -1.  

К.пед.н., доцент Попиченко С.С. 

Вивчено особливості підготовки організаторів дошкільної освіти до психологічної 

діяльності на засадах компетентнісного підходу; уточнено напрями психологічної діяльності 

в умовах закладу дошкільної освіти на засадах компетентнісного підходу; виокремлено та 

експериментально перевірено психологічні чинники ефективної діяльності організаторів 

дошкільної освіти як суб’єктів управлінської діяльності; розроблено вимоги до 

психологічного забезпечення педагогічного процесу у закладі дошкільної освіти. 

К.пед.н., доцент Залізняк А.М. 

Вивчено поняття: «компетентність» та «компетенція»; уточнено педагогічну сутність 

феномену „мовленнєва компетентність майбутнього вихователя”; виокремлено сутність 

поняття «професійна компетентність» та важливі складові означеної компетентності 

(комунікативна, регулятивна, інтелектуально-педагогічна, операціональна, інформаційна 

компетентності).  

К.пед.н., доцент Скрипник Н.І. 

Продовжувала досліджувати проблему гуманізації освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти та професійної підготовку майбутніх організаторів дошкільної освіти до 

інноваційної управлінської діяльності, у рамках якої було опубліковано 1 навчально-

методичний посібник, 4 тез та розділ в зарубіжній колективній монографії.  

Вивчено і обґрунтовано сутність поняття «методичний супровід педагога»; уточнено на 

теоретичному рівні науковий статус і педагогічну сутність процесу інноваційного 

методичного супроводу педагогів у закладах дошкільної освіти.  

Викладач Семчук Б.І. 

Завершив написання і захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти з 

теми «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до застосування 

медіаінформації у професійній діяльності».  За звітній період опубліковано 1 навчально-

методичний посібник, 2 статті та 5 тез з досліджуваної проблеми. 

Викладач Гарбар С.В. 

З’ясовано стан дослідженості проблеми  виховання культури поведінки дітей 



дошкільного віку, особливості використання дитячої мультиплікації як засобу виховання 

культури поведінки, уточнено ключові поняття дослідження; визначено компоненти, 

критерії, показники та охарактеризовано рівні сформованості культури поведінки дітей 

старшого дошкільного віку; обґрунтовано педагогічні умови виховання культури поведінки 

дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої мультиплікації. 

Викладач Кривда В.С. 

Досліджувала проблеми фізичного виховання дошкільників. Взяла участь у наукових 

заходах різного рівня. Зокрема: 4 міжнародних науково-практичних конференціях, 7 

всеукраїнських конференціях, 8 семінарах та 2 вебінарах. 

 

Завідувач кафедри  ___________ ПІП 


