
ЗВІТ ПРО РОБОТУ  
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

 
НАУКОВА АКТИВНІСТЬ. НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

Наукові заходи, проведені структурними підрозділами (* після таблиці подати повний список) 
№ Назва заходу Дата 

проведення 
Структурний 

підрозділ  
(назва кафедри) 

Відповідальний 
(ПІП, посада) 

1 Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: 
сучасні реалії та перспективи» 

11 травня 2016 
року 

Кафедра педагогіки 
та психології 

Іванюк Г.І. 

2 Аукціон студентських пошукових проектів 27 травня 2016 
року 

Кафедра педагогіки 
та психології 

Іванюк Г.І. 

3 Міжнародний студентський конкурс “Презентація до уроку”, 
Казахстан-Україна 

травень 2016 
року 

Кафедра педагогіки 
та психології 

Іванюк Г.І., 
Гріньова О.М. 

 

Наукові заходи, в яких взяли участь працівники структурних підрозділів (* після таблиці подати повний список) 
Міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи 

№ Назва заходу Дата участі  ВНЗ Учасник заходу 
(ПІП, посада) 

1 International scientifical-practical forum congress of pedagogues, 
psychologists and medics “October scientific forum '15 ” 

October 15, 
2015 

Switzerland, Geneva Гріньова О.М. 

2 Міжнародна науково-практична конференція «Поезія Оксани 
Забужко: спроба прочитання» 

16-17 жовтня 
2015 р. 

м. Миколаїв Паламар С.П. 

3 Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна 
освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи» 

5 листопада 
2015 р. 

м. Львів Гріньова О.М. 

4 Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта 
України у контексті інтеграції до європейського простору» 

19-21.11. 
2015 р. 

Міжнародний конгрес-
центр «Український Дім» 

Іванюк Г. І.,  
Савченко Ю. Ю., 
Венгловська О. А., 
Куземко Л. В.,  
Карнаухова А. В. 



5 Formation of the subject of competence of students of the 
secondary school in the process of learning the subject of the 
humanities. In Baku In-service Teachers Training and Re-training 
Institute will hold International Scientific Conference on “New 
technologies and the organization of educational process: goals 
and challenges” on  

November 26-
28, 2015 

Баку Palamar S. 

6 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція до 
160-річчя від дня народження С. Русової  «Педагогічна 
персоналістика: теорія, історія, освітня практика» 

25 лютого 
2016 р. 
 

ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника» 

Іванюк Г.І.,  
Антипін Є.Б., 
Венгловська О.А., 
Січкар А.Д. 

7 Міжнародний семінар-круглий стіл «Інклюзивна освіта в 
Україні» 

2 лютого 
2016 р. 

Київ, Fulbright Ukraine Музика О.О. 

8 ІІ Міжнародна науково практична конференція «Актуальні 
проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» 

14-15 квітня 
2016 р. 

Кам’янець-Подільський 
Національний 
університет імені Івана 
Огієнка 

Карнаухова А.В. 

9 Міжнародний симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого 
покоління» 

26 квітня 
2016 р. 

НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 

Новик І.М. 
 

10 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і 
професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті 
євроінтеграційних процесів» 

12-13 травня, 
2016 р. 
 

Чернівецький 
національний університет 
імені Юрія Федьковича 

Іванюк Г.І.,  
Антипін Є.Б., 
Венгловська О.А., 
Голота Н.М.,  
Куземко Л.В.,  
Січкар А.Д.,  
Паламар С.П. 

11 14th edition of the International Conference on Sciences of 
Education (ICSED 2016) 

12 травня, 
2016 р. 

м. Сучава Румунія Іванюк Г.І., 
Антипін Є.Б., 
Венгловська О.А 

12 X Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у 
становленні та розвитку особистості»  

12-13 травня 
2016 р. 

м. Нова Каховка Музика О.О. 

13 ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Методи і технології соціальної психології та психотерапії в 

21 травня 
2016 р. 

НПУ імені 
М.П.Драгоманова, Київ 

Музика О.О. 



умовах сучасного суспільства» 
14 Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження 

різних напрямків розвитку психології та педагогіки». 
 Одеса, 2016 р. Гріньова О.М. 

15 І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний 
вимір» 

3-5 червня 
2016 р. 

м.Луцьк Юрченко В.І., 
Савченко Ю.Ю., 
Карнаухова А.В. 

16 IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 
еліта у розвитку держав» 

15-16 червня 
2016 р. 
 

НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Музика О.О.  

17 Міжнародна науково-практична конференція «Виховання 
національної еліти – фундамент довгострокового розвитку 
суспільства» 

30 червня, 
2016 року 
 

м. Краматорськ Антипін Є.Б. 
 

18 Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Aktualne pytania i 
problemy rozwoju nauk społecznych»  

28-30 червня 
2016 р. 

м. Кєльце, Республіка 
Польща 

Гріньова О.М. 
 

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи 
№ Назва заходу Дата участі  ВНЗ Учасник заходу 

(ПІП, посада) 
1 Всеукраїнський фестиваль психоконсультування та 

психотерапії «Фенікс Фест»  
22 жовтня 
2015 р. 

Київ Гріньова О. М. 

2 Всеукраїнська науково-практична історико-педагогічна 
конференція «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади 
освіти, особистості, навчальна література, листування» 

22 жовтня 
2015 року 

Київський університет імені 
Бориса Грінченка 

Іванюк Г. І. 
Венгловська О. А. 
Антипін Є. Б. 

3 Всеукраїнська наукова конференція «Шості сіверянські 
соціально-психологічні читання»  

25 листопада 
2015 р. 

Чернігів Гріньова О.М. 

4 Всеукраїнські педагогічні читання 
«Методична спадщина М. В. Богдановича: сучасний 
контекст» 

19 листопада 
2015 року 

Відділ початкової освіти 
Інституту педагогіки НАПН 
України 

Новик І. М.  

5 Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Комунікативні стратегії сучасної школи” 

27–28 
листопада 
2015 року 

КУ імені Бориса Грінченка, 
Національна парламентська 
бібліотека України  

Новик І. М. 



6 Методологічний семінар «Методи та методики 
дослідження ціннісної свідомості обдарованої 
особистості» 

18 лютого 
2016 р. 

Інститут психології імені 
Г.С.Костюка НАПН України 

Музика О.О. 

7 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 
учених та аспірантів «Дослідження молодих учених у 
контексті розвитку сучасної науки» 

21 квітня 
2016 р. 
 

Київський університет імені 
Бориса Грінченка  

Новик І.М., 
Антипін Є.Б., 
Теплюк А.А. 

8 Всеукраїнська науково-практична конференція 
"Передумови засвоєння ціннісних орієнтацій дітьми 
дошкільного віку в сучасному соціокультурному 
середовищі” 

16 травня 
2016 р. 

Інституту психології імені 
Г.С.Костюка НАПН України 

Метелюк В.І. 

9 Круглий стіл «Роль наукової молоді у розвитку 
вітчизняної науки» 

17 травня 
2016 р. 

ДНПБ України ім.  
В.О. Сухомлинського 

Гріньова О.М., 
Антипін Є.Б.,  
Теплюк А.А., 
Матюшинець Я.В., 
Топольницька О. 

10 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українські 
педагоги про національно-патріотичне виховання» 

18 травня 
2016 р.  

ДНПБ України ім.  
В.О. Сухомлинського 

Іванюк Г.І., 
Венгловська О.А., 
Свяженіна М.,  
Богдан Н. 

11 Всеукраїнська науково-практична конференція «Четверті 
Волошинські читання»: творчість Ніли Волошиної – 
золотий фонд методики літератури 

20-21 травня 
2016 р. 
 

м. Чернігів Паламар С.П. 

12 Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Психологічні координати розвитку особистості: реалії 
та перспективи» 

20 травня 
2016 р.  

Полтавський національний 
педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

Музика О.О. 

13 XVІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Психологічні проблеми сприймання» 

24 липня 
2016 р. 
 

Інститут психології імені 
Г.С.Костюка НАПН України 

Музика О.О. 

14 Науково-практична конференція «Виховання 
національної еліти – фундамент довгострокового 
розвитку суспільства» 

30 червня, 
2016 року 
 

м. Краматорськ Антипін Є.Б. 
 

 



Міжвузівські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи 
№ Назва заходу Дата 

участі  
ВНЗ Учасник заходу 

(ПІП, посада) 
1 Круглий стіл «Відділ історії педагогіки на тлі доби – до 90-

річчя від дня створення (з нагоди відзначення 90-річчя від дня 
заснування Інституту педагогіки)» 

25 травня 
2016 р. 

Інститут 
педагогіки НАПН 
України 

Іванюк Г.І., 
Венгловська О.А., 
Антипін Є.Б.,  
Січкар А.Д. 

 

2.3. Гранти (* після таблиці подати повний список) 
 
№ Назва проекту Автори проекту Організація, 

до якої подавався 
запит 

Результати  
(отримано, відхилено, прийнято до 

розгляду та ін.) 
1 Development of young women’s 

leadership in Ukraine 
Іванюк Г.І., 
Гріньова О.М.  

Feminist review trust подано до розгляду 

 
ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ (* після таблиці подати повний список) 

Наукові праці, опубліковані в 2016 році  

 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання 
Том, номер (випуск, 

перша-остання сторінка 
роботи) 

ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 
1 Іванюк Г.І.  Діяльність Софії Русової в царині 

педагогіки: служіння народу й Україні 
Рідна школа 2016. – № 5-6 (травень-червень). 

– С.46-49 
2 Іванюк Г.І., 

Дем’яненко В.І. 
 

Практико зорієнтована підготовка 
майбутнього вчителя початкової школи 

Освітологічний дискурс 2016 – № 2. – С. 137-152 

3 Іванюк Г.І., 
Матюшинець 
Я.В.  

Підготовка майбутніх вихователів до 
проектування розвивального середовища 
засобами Smart-технологій 

Молодий вчений 2016. – №4. – С. 524-528 
(включене до наукометричних баз 
даних 
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJ, CiteF



actor, Research Bible, Index 
Copernicus) 

4 Антипін Є.Б. Питання трудового виховання дітей у 
дидактичному доробку Володимира 
Фармаковського 

Рідна школа 2016. – № 1 (січень). – С.63-66. 
 

5 Антипін Є.Б. Софія Русова про наступність у 
трудовому вихованні дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку 

Рідна школа 2016. – № 5-6 (травень-червень). 
– С.61-65 
 

6 Січкар А.Д. Діяльнісний підхід до навчання і 
виховання дітей дошкільного віку в 
теоретико-практичній спадщині Софії 
Русової 

Рідна школа 2016. – № 5-6 (травень-червень). 
– С.56-60 
 

7 Венгловська 
О.А. 

Організаційно-педагогічна діяльність С. 
Русової – громадського діяча, 
просвітителя, педагога 

Рідна школа 2016. – № 5-6 (травень-червень). 
– С.51-55 
 

8 Венгловська 
О.А.,  
Свяженіна М.В. 

Ідеї С. Русової про виховання дітей 
дошкільного віку на сторінках часопису 
«Світло» (1910–1914)  
 

Молодий вчений 
 

2016. – №5. – С. 326-329. 
(включене до наукометричних баз 
даних 
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJ, CiteF
actor, Research Bible, Index 
Copernicus) 

9 Голота Н.М. Особливості пізнання дитиною простору 
і часу в дошкільному віці. 

Науковий вісник 
Миколаївського 
державного університету 
імені В.О. 
Сухомлинського. Зб. 
наук. праць : Педагогічні 
науки.  – Миколаїв :  
МНУ ім. В.О. 
Сухомлинського 

(подано до друку) 

10 Гріньова О.М. Екзистенційна рефлексія як механізм 
проектування життєвого шляху 

Педагогіка і психологія 
професійної освіти 

2016 (подано до друку) 



особистості в юнацькому віці 
11 Гріньова О.М. Психологічні особливості екзистенційної 

рефлексії майбутніх педагогів на ранніх 
етапах професійної підготовки  

Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки» 

№3, 2016 (подано до друку) 

12 Новик І.М. Формування готовності майбутніх 
учителів початкової школи до 
діагностичного супроводу розвитку 
пізнавальних інтересів учнів 

Молодий вчений 2016. – №3. – С. 405-408 
(включене до наукометричних баз 
даних 
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJ, CiteF
actor, Research Bible, Index 
Copernicus) 

13 Куземко Л.В., 
Бондаренко 
Т.Ю. 

Використання Веб-квестів у 
проектуванні самостійної роботи 
майбутніх вихователів ДНЗ 

Молодий вчений 2016. – №4. – С. 541-544 
(включене до наукометричних баз 
даних 
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJ, CiteF
actor, Research Bible, Index 
Copernicus) 

14 Куземко Л. В.    
  
   

Інформаційна культура вихователя ДНЗ 
як запорука його ефективної професійної 
діяльності 

Науковий вісник 
Миколаївського 
державного університету 
імені В.О. 
Сухомлинського. Зб. 
наук. праць : Педагогічні 
науки.  – Миколаїв :  
МНУ ім. В.О. 
Сухомлинського 

№1(52).–  2016. –  С. 281-285 

15 Савченко Ю.Ю. Статеве виховання дітей та підготовка їх 
до майбутнього суспільного та сімейного 
життя 

Актуальні проблеми 
психології: Збірник 
наукових праць 
Інституту психології 
імені Г.С. Костюка 

Випуск 1. – Харків: КЦ ФОП 
Іванової М.А. – 2016. – 154 с. 



НАПН України. – Том. 
ХІІ: Психологія 
розвитку дитини в 
умовах дошкільної та 
початкової освіти 

16 Савченко Ю. Батьківство в аспепкті перинатальної 
психології 
 

Педагогічний процес: 
теорія і практика 

№ 3. - 2016. - С. 119-123 
(включене до наукометричних баз 
даних Index Copernicus, 
РИНЦ, ScholarGoogle) 

17 Теплюк А. Особливості формування довільної 
поведінки у дітей старшого дошкільного 
віку 

Педагогічний процес: 
теорія і практика 

№ 3. - 2016. - С. 123-127 
(включене до наукометричних баз 
даних Index Copernicus, 
РИНЦ, ScholarGoogle) 

18 Теплюк А.А. Емпіричне вивчення емоційних 
переживань як чинника розвитку 
довільної поведінки дітей дошкільного 
віку в умовах сім’ї  
 

Актуальні проблеми 
психології: Збірник 
наукових праць 
Інституту психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. – Том. 
ХІІ: Психологія 
розвитку дитини в 
умовах дошкільної та 
початкової освіти 

Випуск 1. – Харків: КЦ ФОП 
Іванової М.А. – 2016. – 154 с. 

19 Музика О.О. Рефлексія референтних стосунків як 
мотиваційний ресурс розвитку 
обдарованої особистості 

Актуальні проблеми 
психології: Збірник 
наукових праць 
Інституту психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. Т.VІ. 
Психологія 
обдарованості 
 

Випуск 12. – Київ-Житомир: Вид-
во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 



20 Музика О.О. Референтні стосунки як ресурс 
духовного розвитку студентів 

Освітологічний дискурс, 
2016 

(подано до друку) 

21 Музика О.О. Про непусті дитячі пустощі Справи сімейні, 2016 (подано до друку) 
22 Метелюк В.І. Розвиток уяви дітей дошкільного віку в 

ігровій діяльності"  
Актуальні проблеми 
психології: збірник 
наукових праць 
Інституту психології  
 

т. 4, випуск 12 “Психічний 
розвиток дошкільників" (вийде 
 друком у липні 2016 року) 
 

23 Метелюк В.І. Допомагаємо вихователю зрозуміти 
дитину 

Практичний психолог: 
дитячий садок 

№ 06. - 2016. - С. 4-12 
 

СТАТТІ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ІНШИХ ДЕРЖАВ 
24 Eugen Antypin Actualization of continuity in labor 

education of children of preschool and 
primary school age: Ukrainian context 
(1890-1917) 

International Journal of 
Social and Educational 
Innovation (IJSEIro)  

Volume 3 / Issue 6/ 2016. – Р.49-
56. 

СТАТТІ ТА ТЕЗИ У МАТЕРІАЛАХ КОНФЕРЕНЦІЇ 
25 Іванюк Г.І. Життєствердність ідей С. Русової про 

розбудову нової школи в Україні  
Матеріали І 
Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Педагогічна 
персоналістика: теорія, 
історія, освітня 
практика», присвяченій 
160-річчяю від дня 
народження С. Русової  

(25 лютого 2016 р., м. Івано-
Франківськ, Україна) / за заг. ред. 
Т.К.Завгородньої. – Івано-
Франківськ, 2016. – С. 213-217 

26 Іванюк Г.І., 
Матюшинець Я. 
В. 

Технологічне забезпечення 
розвивального середовища в умовах 
функціонування навчально-виховного 
комплексу «Школа-Дитячий садок»  
 

Тези до інтернет-
конференції ДВНЗ 
«Прикартпатський 
національний 
університет імені Василя 
Стефаника 

2016. – 
http://conference.pu.if.ua/forum/file
s/11-13052016/6/Matjyshenko.pdf -
Назва з екрану 



27 Іванюк Г. Підготовка фахівців із дошкільної освіти: 
навчання на дослідженнях 

Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
дошкільної освіти 
професійної підготовки 
педагогічних кадрів у 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів  

Матеріали науково-практичної 
конференції, 12-13 травня 2016 
року. Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича. – Чернівці, 2016. – 
С. 33-36 

28 Антипін Є.Б. Погляди Софії Русової на проблему 
наступності в трудовому вихованні дітей 
дошкільного та молодшого шкільного 
віку 

Матеріали І 
Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Педагогічна 
персоналістика: теорія, 
історія, освітня 
практика», присвяченій 
160-річчяю від дня 
народження С. Русової  

(25 лютого 2016 р., м. Івано-
Франківськ, Україна) / за заг. ред. 
Т.К.Завгородньої. – Івано-
Франківськ, 2016. – С.186-191 

29 Антипін Є.Б. Трансформація ідей наступності в 
трудовому вихованні дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку (1919-
1934) 

Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Виховання 
національної еліти – 
фундамент 
довгострокового 
розвитку суспільства» 

30 червня 2016 р., м. 
Краматорськ, 2016. - С. 33-37 

30 Венгловська 
О.А. 

Внесок С. Русової у розбудову 
українських дитячих садків 
 

Матеріали І 
Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Педагогічна 
персоналістика: теорія, 
історія, освітня 

(25 лютого 2016 р., м. Івано-
Франківськ, Україна) / за заг. ред. 
Т.К.Завгородньої. – Івано-
Франківськ, 2016. – С. 195–199 



практика», присвяченій 
160-річчю від дня 
народження С. Русової  

31 Венгловська О. Розвиток дошкільної освіти в незалежній 
Україні (кінець ХХ – початок ХХІ 
століття) 
 

Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
дошкільної освіти 
професійної підготовки 
педагогічних кадрів у 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів  

Матеріали науково-практичної 
конференції, 12-13 травня 2016 
року. Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича. – Чернівці, 2016. – 
С. 14-18 

32 Голота Н. Особливості пізнання дитиною простору 
й часу в дошкільному віці як передумова 
її успішного навчання 

Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
дошкільної освіти 
професійної підготовки 
педагогічних кадрів у 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів  

Матеріали науково-практичної 
конференції, 12-13 травня 2016 
року. Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича. – Чернівці, 2016. – 
С. 22-25 

33 Гріньова О.М. Самопроектування особистості студента 
як умова успішності його професійного 
розвитку  

Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Дослідження різних 
напрямків розвитку 
психології та 
педагогіки» 
 

Одеса, 2016. (подано до друку) 

34 Гріньова О.М. Теоретичні аспекти вивчення 
суб’єктності в юнацькому віці 

Збірник матеріалів 
«Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
«Aktualne pytania i 
problemy rozwoju nauk 

(подано до друку) 
 



społecznych». –  
м. Кєльце, Республіка 
Польща 28-30 червня 
2016 р.  

35 Січкар А.Д. Впровадження С.Ф. Русовою ідей 
діяльнісного підходу в програмово-
методичному забезпеченні 
національного дошкільного виховання 

Матеріали І 
Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Педагогічна 
персоналістика: теорія, 
історія, освітня 
практика», присвяченій 
160-річчю від дня 
народження С. Русової  

(25 лютого 2016 р., м. Івано-
Франківськ, Україна) / за заг. ред. 
Т.К.Завгородньої. – Івано-
Франківськ, 2016. – С. 247-250 

36 Куземко Л. Особливості реалізації 
диференційованого підходу до 
виховання хлопчиків і дівчаток  

Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
дошкільної освіти 
професійної підготови 
кадрів у контексті 
євроінтеграційних 
процесів  

Матеріали науково-практичної 
конференції, 12-13 травня 2016 р. 
– Чернівці, 2016. – С.62-66 

37 Паламар С. Білінгвізм як наукова проблема, аспекти 
дослідження білінгвізму 

Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
дошкільної освіти 
професійної підготови 
кадрів у контексті 
євроінтеграційних 
процесів  

Матеріали науково-практичної 
конференції, 12-13 травня 2016 р. 
– Чернівці, 2016. – С.121-124 

38 Музика О.О. Соціальна взаємодія як чинник розвитку 
внутрішньої мотивації студентів  
 

Матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Наукова еліта у 

(подано до друку) 



розвитку держав», 2016  

ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ, ПРОГРАМИ 
39 Дитина: Освітня 

програма для 
дітей від двох 
до семи років 

наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк ; авт. 
кол. : Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. 
Богданець-Білоскаленко [та ін.] ; наук. 
ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець ; 
Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка 
 

2016. – 304 с. Голота Н.М. (Розділ: Дитина в 
сенсорно пізнавальному просторі. 
Савченко Ю.Ю. (Розділ: Вікові 
особливості психічного розвитку 
дитини) 

40 Методичні 
рекомендації до 
програми 
Дитина : 
Освітня 
програма для 
дітей від двох 
до семи років 

наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк ; авт. 
кол. : Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. 
Богданець-Білоскаленко [та ін.] ; наук. 
ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець ; 
Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка 

2016 Голота Н.М. (Розділ: Дитина в 
сенсорно пізнавальному просторі.  
 

 
НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ СНТ, РМУ 
Список студентських публікацій (статей, тез)  
1. Богдан Н. Педагогічні умови патріотичного виховання учнів початкової школи / Наталія Богдан // Магістерські 

дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; 
редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – 
С.217-219. 

2. Бондаренко Т. Проектування самостійної роботи студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» засобом веб-квесту / 
Тетяна Бондаренко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 
2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. 
: Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 182-183. 



3. Бондаренко Т.Ю. Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ /Л.В. 
Куземко, Т.Ю. Бондаренко // Молодий вчений. 2016. – №4. – С. 541-544. 

4. Вітер А. Психологічні особливості формування гендерних уявлень дітей старшого дошкільного віку / Вітер Альона // 
Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. 
Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. 
Грінченка, 2016. – С. 184-185. 

5. Гладкова Є. Психолого-педагогічні умови активізації моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку / 
Єлизавета Гладкова // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 
2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. 
: Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 186-187. 

6. Кочугура Я. Розвиток психологічної готовності дитини до навчання у початковій школі в процесі проектної діяльності // 
Яна Кочугура // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / 
за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. 
ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.239-241. 

7. Матюшинець Я. Проектування розвивального середовища дошкільного навчального закладу засобами SMART-
технологій / Яна Матюшинець // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР 
«магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька 
та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 192-193. 

8. Матюшинець Я. Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного 
комплексу «школа-дитячий садок» / Я. Матюшинець // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та 
перспективи : матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ, 2016. – С.279-284. 

9. Матюшинець Я.В. Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами Smart-
технологій / Г. Іванюк, Я.В. Матюшинець // Молодий вчений. – 2016. – №4. – С. 524-528. 

10. Миронова Т. Подолання явищ інтерференції у дітей старшого дошкільного віку в умовах білінгвізму / Тетяна Миронова 
// Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. 
Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін.. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. 
Грінченка, 2016. – С. 195-196. 

11. Пономаренко Г. Психолого-педагогічні умови використання казко терапії у моральному розвитку дітей дошкільного 
віку / Ганна Пономаренко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР 
«магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька 
та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.198-199. 

12. Свяженіна М. Ідеї суспільного дошкільного виховання на шпальтах часопису «Світло» (1910-1914) / Марина Свяженіна 



// Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. 
Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. 
Грінченка, 2016. – С. 200-201. 

13. Свяженіна М.В. Ідеї С. Русової про виховання дітей дошкільного віку на сторінках часопису «Світло» (1910–1914) / О.А. 
Венгловська, М.В. Свяженіна // Молодий вчений. – 2016. – №5. – С. 326-329. 

14. Славецька О. Формування соціальної компетентності особистості в освітньому середовищі початкової школи / Ольга 
Славецька // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за 
заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. 
ім. Б. Грінченка, 2016. – С.259-260. 

15. Славецька О. Формування соціальної компетентності особистості в освітньому середовищі початкової школи / О. 
Славецька // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи : матеріали студентської науково-
практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ, 2016. – С.255-257. 

16. Феоктистова І. Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної мотивації учнів перших класів /Ірина 
Феоктистова // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за 
заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. 
ім. Б. Грінченка, 2016. – С.263-265. 

17. Цибаровська Н. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-тематичного 
малювання / Ніна Цибаровська  // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР 
«магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька 
та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 207-208. 

18. Чеповецька Л. Психологічні умови активізації творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / Людмила Чеповецька // 
Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. 
Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. 
Грінченка, 2016. – С. 209-210. 

19. Шолох К. Психологічні особливості мотиваційної готовності дитини до навчання у школі / Катерина Шолох // 
Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. 
Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. 
Грінченка, 2016. – С. 213-214. 

20. Шуставецька Г. Психологічні особливості розвитку мотивації навчальної діяльності першокласників / Г. Шуставецька // 
Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи : матеріали студентської науково-практичної 
інтернет-конференції. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 154-156. 

21. Шуставецька Г. Розвиток мотивів учіння першокласників у процесі навчання / Галина Шуставецька // Магістерські 



дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; 
редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – 
С.273-274. 

22. Ященко Г. Формування життєвої компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у 
позанавчальній діяльності / Ганна Ященко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних 
робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, 
Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.215-216. 

23. Ященко Г.А. Формування життєвої компетентності у позанавчальній діяльності «Вітчизняна наука на зламі епох: 
проблеми та перспективи розвитку» 5-6 березня 2016 року. Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький  2016 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1539a769b77b2c02?projector=1 

 
Студенти-учасники міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій та семінарів  
ПІП студента Назва 

кафедри  
Курс Напрям 

підготовки 
Назва конференції Місце і дата проведення 

Свяженіна Марина Кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Дошкільна 
освіта 

Педагогічні читання «Педагогічна 
спадщина Софії Русової як джерело 
сучасної освіти»  

17 лютого 2016 року 
Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

Бондаренко Тетяна Кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Дошкільна 
освіта 

Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція “Студенство 
та інновації: STARTUP - проекти 
молодих дослідників 

30 березня 2016 року 
Київський університет 
імені Бориса Грінченка 

Ященко Ганна Кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Дошкільна 
освіта 

Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція “Студенство 
та інновації: STARTUP - проекти 
молодих дослідників” 

30 березня 2016 року 
Київський університет 
імені Бориса Грінченка 

Бачинська Валентина Кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Дошкільна 
освіта 

Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція “Студенство 
та інновації: STARTUP - проекти 
молодих дослідників” 
 

30 березня 2016 року 
Київський університет 
імені Бориса Грінченка 



Ященко Ганна Кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Дошкільна 
освіта 

ХXІІ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Проблеми та 
перспективи розвитку науки на 
початку третього тисячоліття у країнах 
Європи та Азії» 

5-6 березня 2016 року 
Переяслав-Хмельницький 

Матюшинець Яна кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Дошкільна 
освіта 

Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Розвиток 
особистості молодшого школяра: 
сучасні реалії та перспективи» 

11 травня 2016 року 
Київський університет 
імені Бориса Грінченка, 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника» 

Славецька Оля Кафедра 
педагогіки та 
психології  

VІ 
курс 

Початкова 
освіта 

Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Розвиток 
особистості молодшого школяра: 
сучасні реалії та перспективи» 

11 травня 2016 року 
Київський університет 
імені Бориса Грінченка, 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника» 

Шуставецька Галина Кафедра 
педагогіки та 
психології  

VІ 
курс 

Початкова 
освіта 

Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Розвиток 
особистості молодшого школяра: 
сучасні реалії та перспективи» 

11 травня 2016 року 
Київський університет 
імені Бориса Грінченка, 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника» 

Богдан Наталія Кафедра 
педагогіки та 
психології  

VІ 
курс 

Початкова 
освіта 

Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Розвиток 
особистості молодшого школяра: 
сучасні реалії та перспективи» 

11 травня 2016 року 
Київський університет 
імені Бориса Грінченка, 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника» 

Матюшинець Яна кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Дошкільна 
освіта 

Круглий стіл «Роль наукової молоді у 
розвитку вітчизняної науки» 

17 травня 2016 року 
 Державна науково-
педагогічна бібліотека 



України імені В.О. 
Сухомлинського 

Топольницька Ольга кафедра 
педагогіки та 
психології 

ІV 
курс 

Початкова 
освіта 

Круглий стіл «Роль наукової молоді у 
розвитку вітчизняної науки» 

17 травня 2016 року 
 Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В.О. 
Сухомлинського 

Богдан Наталія Кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Початкова 
освіта 

Всеукраїнський науково-практичний 
семінар «Українські педагоги про 
національно-патріотичне виховання» 

18 травня 2016 року 
 Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В.О. 
Сухомлинського 

Свяженіна Марина Кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Дошкільна 
освіта 

Всеукраїнський науково-практичний 
семінар «Українські педагоги про 
національно-патріотичне виховання» 

18 травня 2016 року 
 Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В.О. 
Сухомлинського 

Бородавко Марія 
Власик Надія 
Головатенко Тетяна 
Головащенко Євгенія 
Жабська Оксана 
Замишляк Ірина 
Короткова Христина 
Кочугура Яна 
Кривошей Тетяна 
Магас Марія 
Мажуровська 
Катерина 
Погорила Анастасія 
Руденко Мілена 
Ряба Світлана 

Кафедра 
педагогіки та 
психології 

VІ 
курс 

Початкова 
освіта 

Міжнародний студентський конкурс 
«Презентація до уроку»  

травень, 2016 р.  
 



Феоктістова Ірина  
Хижняк Анастасія 
Шарганович Яна 
Шморгун Інна 
Шуставецька Галина 
 
Студенти-призери наукових конкурсів, олімпіад, турнірів (крім Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 
Всеукраїнської студентської олімпіади, інформація про які наявна в НМЦ ДНПП)   
ПІП студента Назва 

кафедри  
Місце Курс Напрям 

підготовки 
Назва навчальної 

дисципліни/ 
напряму підготовки 

Назва конкурсу, місце і дата 
проведення 

Ященко Ганна Педагогіки 
та психології 

І VІ Дошкільна 
освіта 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «дошкільна 
освіта» (Науковий керівник: Куземко 
Л.В., канд. педагог. наук, доцент). 

Науменко 
Марина 

Педагогіки 
та психології 

ІІ ІІ Дошкільна 
освіта 

Галузь  «Гендерні 
дослідження» 

ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт (Науковий 
керівник: Гріньова О.М., канд. психол. 
наук, доцент) 

Топольницька 
Ольга 

Педагогіки 
та психології 

ІІІ ІV Початкова 
освіта 

Галузь «Педагогічна 
освіта» 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт(Науковий 
керівник: Музика О.О., канд. педагог. 
наук, доцент) 

 
Студентські наукові гуртки  

Назва 
структурного 

підрозділу 

Назва наукового 
гуртка 

ПІП керівника Заходи, проведені науковим гуртком 
(дата, назва, місце проведення) 

Результати 

 
Кафедра 

педагогіки та 
психології 

Історико-
педагогічні студії 

Іванюк Г. І. 
доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач 
кафедри педагогіки та 

 
Заходи історико-педагогічних студій 
подано нижче у таблиці  

 



психології 
Венгловська О.А.  
кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології  
Січкар А. Д.  
старший викладач 
кафедри педагогіки та 
психології   
Антипін Є. Б. 
старший викладач 
кафедри педагогіки та 
психології 

Лабораторія 
педагогічної 
діагностики 

 
Новик І.М., викладач 
кафедри педагогіки та 
психології 

26 лютого 2016 р. науково-дослідна робота 
студентів на базі Скандинавської гімназії 
(м. Київ) 

 

6-8 квітня 2016 р. засідання членів 
лабораторії на базі Центру практичної 
підготовки студентів напряму підготовки 
«Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» 

 
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ за 2015-2016 н.р.: 

№ Назва заходу Термін 
проведення 

Учасники Місце проведення 

Наукова сесія історико-педагогічних студій 
1. Наукова сесія історико-педагогічних студій 

«Творчість Софії Русової – погляд крізь 
призму часу» 

17 березня 
2016 року 

Керівники студій, студенти напряму 
підготовки «Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта» 

Педагогічний 
інститут 

2. Наукова сесія історико-педагогічних студій 
«Громадсько-педагогічні товариства України 

20 травня 
2016 року 

Керівники студій, студенти напряму 
підготовки «Дошкільна освіта», 

Педагогічний 
інститут 



ХХ століття: історія, здобутки, рефлексія» «Початкова освіта» 

Участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, педагогічних читаннях тощо 
3. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Розвиток особистості 
молодшого школяра: сучасні реалії та 
перспективи» 

11травня 
2016 року 

Іванюк Г.І., доктор педагог. наук, 
професор; 
- Матюшинець Яна – «Технологічне 
забезпечення розвивального 
середовища в умовах функціонування 
навчально-виховного комплексу 
«школа-дитячий садок»» (науковий 
керівник – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
педагогіки та психології Іванюк Г.І.); 
- Славецька Ольга – «Формування 
соціальної компетентності 
особистості в освітньому 
середовищі початкової 
школи» (науковий керівник – 
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри психології та педагогіки 
Н.М. Голота); 
- Шуставецька Ганна – «Психологічні 
особливості розвитку мотивації 
навчальної діяльності 
першокласників»   (науковий керівник 
– кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології та 
педагогіки О.О. Музика) 

Педагогічний 
інститут 
 

4. Міжкафедральні демонстраційні студії 
«Наукова робота очима студентів»  

13 травня 
2016 року 

Іванюк Г.І.,  Гріньова О.М.,  
Куземко Л.В., студенти-переможці 
всеукраїнських студентських 
конкурсів та олімпіад напряму 
підготовки/спеціальностей 

Педагогічний 
інститут 



«Дошкільна освіта», «Початкова 
освіта» 

5. Педагогічні читання «Педагогічна спадщина 
Софії Русової як джерело сучасної освіти»  

17 лютого 
2016 року  

Венгловська О.А., канд. педагог. 
наук; 
Свяженіна М., студентка-
магістрантка спеціальності 
«Дошкільна освіта» 

ІППО КУ імені 
Бориса Грінченка  

6. Круглий стіл «Роль наукової молоді у 
розвитку вітчизняної науки» 

17 травня 
2016 року   

Матюшинець Я., студентка-
магістрантка спеціальності 
«Дошкільна освіта» (науковий 
керівник – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
педагогіки та психології Г.І.Іванюк ); 
Топольницька О., студентка IV курсу 
напряму підготовки «Початкова 
освіта» (науковий керівник – 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри психології та педагогіки 
О.О. Музика) 

Державна науково-
педагогічна 
бібліотека України 
імені В.О. 
Сухомлинського 

7. Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Українські педагоги про національно-
патріотичне виховання» 

18 травня 
2016 року 

Іванюк Г.І., доктор педагог. наук, 
професор, завідувач кафедри, 
Венгловська О.А., канд. педагог. 
наук, 
Свяженіна М., студентка-
магістрантка спеціальності 
«Дошкільна освіта», 
Богдан Н., студентка-магістрантка 
спеціальності «Початкова освіта» 
 
 

ДНПБ України 
імені В.О. 
Сухомлинського 



Аукціон студентських пошукових проектів 
8. Інформаційний ресурс для вихователів ДНЗ 

«Розвиток творчих здібностей дітей старшого 
дошкільного віку засобами сюжетно-
тематичного малювання»  
http://koshyk-tvorchyh-zdibnostey-
doshkilnyk.blogspot.com/ 

27.05.2016 Цибаровська Ніна, магістрантка 
спеціальності «Дошкільна освіта» 
Науковий керівник – Голота Н.М., 
канд. педагог. наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології 

Педагогічний 
інститут 

9. Технологічне портфоліо вихователя 
дошкільного навчального закладу 
http://techportfolio.ucoz.net/  
 
 

Матюшинець Яна, магістрантка 
спеціальності «Дошкільна освіта» 
Науковий керівник – Іванюк Г.І., 
доктор педагог.наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та 
психології 

10. Інформаційний ресурс «Гортаючи сторінки 
часопису «Світло»» 
http://marynasviazhenina.wix.com/history  
 
 

Свяженіна Марина, магістрантка 
спеціальності «Дошкільна освіта» 
Науковий керівник – Венгловська 
О.А., канд. педагог. наук, доцент 
кафедри педагогіки та психології 

11. Підготовка дитини до навчання у школі: 
комплекс авторських розвивальних проектів 
 
 
 

Кочугура Яна, магістранта 
спеціальності «Початкова освіта» 
Науковий керівник – Юрченко В.І., 
канд. психолог.наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки та 
психології, директор Педагогічного 
інституту 

12. Веб-квест «Молодий дослідник» 
http://web-quest-bondarenko.blogspot.com/ 
 
 
 

Бондаренко Тетяна, магістрантка 
спеціальності «Дошкільна освіта» 
Науковий керівник – Куземко Л.В., 
канд. педагог. наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології 



13. Лабораторія творчої уяви 
https://www.facebook.com/laboratoriadosh/ 
http://laboratoriadosh.blogspot.com/ 
 
 

Чеповецька Людмила, магістрантка 
спеціальності «Дошкільна освіта» 
Науковий керівник – Терещенко Л.А., 
канд. психолог.наук, ст. науковий 
співробітник, старший викладач 
кафедри педагогіки та психології 

14. Інформаційний ресурс «Патріотичне 
виховання учнів початкової школи» 
http://bogdasa99.wix.com/patriot  
 
 

Богдан Наталія, магістранта 
спеціальності «Дошкільна освіта» 
Науковий керівник – Іванюк Г.І., 
доктор педагог.наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та 
психології 

15. Інформаційний ресурс «Педагогічні 
персоналії на тлі епохи» 
http://project-2016.ucoz.net/  
 
 

Башта Марина, Кірілішина 
Сніжана, Музичук  Дар’я, 
Потапенко Ліза, Ткач Марина, 
студенти напряму підготовки 
«Дошкільна освіта» 
Наукові керівники – Січкар А.Д., 
канд. педагог. наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології, Венгловська 
О.А., канд. педагог. наук, доцент 
кафедри педагогіки та 
психології, Дем`яненко В.І., викладач 
кафедри педагогіки та 
психології, Антипін Є.Б., ст. викладач 
кафедри педагогіки та психології 

16. Інформаційний ресурс «Віртуальна 
лабораторія  створення індивідуальної 
життєвої програми майбутнього вихователя 
ДНЗ» 
http://anyayuzva.blogspot.com/  

Ященко Ганна, магістрантка 
спеціальності «Дошкільна освіта» 
Науковий керівник – Куземко Л.В., 
канд. педагог. наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології 



База для дослідницько-пошукової діяльності студентів 
Дослідницько-пошукова робота студентів здійснюється на базі Центрального державного історичного архіву, Центрального 
державного архіву вищих органів держави і влади України, Державного архіву м. Києва, Педагогічного музею України 

Співпраця з науковими інститутами 
Відділ історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. 
Сухомлинського, Педагогічний музей України, Мала академія наук України 
 

Кандидатські дисертації, захищені штатними працівниками Університету  

ПІП Спеціальність Тема дисертації Рік 
захисту Диплом 

Науковий 
керівник  

(ПІП, науковий 
ступінь, вчене 
звання, посада) 

Шифр 
спеціалізованої 

вченої ради 

Теплюк 
А.А. 

19.00.07 – 
педагогічна та 
вікова психологія 

Емоційні переживання як 
чинник розвитку довільної 
поведінки дітей 
дошкільного віку в умовах 
сім’ї 

2015 ДК 
№034284 

Савченко Ю.Ю., 
кандидат 
психологічних 
наук, доцент 

К 26.133.04 

Січкар А.Д. 13.00.01 – загальна 
педагогіка та 
історія педагогіки 

Розвиток ідей діяльнісного 
підходу у дошкільному 
вихованні України (кінець 
XIX – перша третина XX 
століття) 

2015  Іванюк Г.І., доктор 
педагогічних наук, 
професор 

К 26.133.01 

Карнаухова 
А.В. 

13.00.08 – 
дошкільна 
педагогіка 

Формування шанобливого 
ставлення у дітей 5-го 
року життя до дорослих 
засобами української 
казки 

2016  Машовець М.А., 
кандидат 
педагогічних наук, 
доцент 

Д 26.454.01 

 
 



Участь науково-педагогічних працівників у спеціалізованих вчених радах 
ПІП 
працівника 

Науковий ступінь, вчене звання, 
посада 

Назва спеціалізованої вченої ради  
(шифр ради, ВНЗ) 

Іванюк Г.І. Доктор педагогічних наук, 
професор 

Спеціалізована вчена рада К 26.133.01 у Київському університеті імені 
Бориса Грінченка 

Юрченко В.І. Кандидат психологічних наук, 
 доцент 

Спеціалізована вчена рада К 26.133.04 у Київському університеті імені 
Бориса Грінченка 

Савченко Ю.Ю. Кандидат психологічних наук, 
 доцент 

Спеціалізована вчена рада К 26.133.04 у Київському університеті імені 
Бориса Грінченка 

Музика О.О. Кандидат психологічних наук, 
доцент 

Спеціалізована вчена рада К 26.133.04 у Київському університеті імені 
Бориса Грінченка 

Венгловська 
О.А. 

Кандидат педагогічних наук Спеціалізована вчена рада К 26.133.01 у Київському університеті імені 
Бориса Грінченка 

 
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
Кількість учасників стажування 

ПІП Форма підвищення кваліфікації   
Гріньова О.М. Стажування на базі кафедри теоретичної та консультативної психології 

Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Довідка №123 від 06.05.2016 

Проходження курсів підвищення кваліфікації працівників Університету 
за модулем з ІКТ 

сертифікат №170І  
від 24.03.2016 р. 

Підвищення кваліфікації працівників Університету за дидактичним 
модулем  

сертифікат №114Д  
від 16.02.2016 р. 

Проходження курсів підвищення кваліфікації працівників Університету 
за лідерським модулем   

сертифікат №194Л  
від 29.04.2016 р. 

Венгловська 
О.А. 

Стажування на базі відділу історії педагогіки Інституту педагогіки 
НАПН України 

Довідка № 285  
від 04.05.2016 

Проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників Університету за лідерським модулем 
 

Сертифікат № 98 Л 



Куземко Л.В. Проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників Університету за лідерським модулем 

Сертифікат № 91Л 

Стажування на базі факультету педагогіки та психології НПУ імені 
М.Драгоманова 

Довідка №169  
від 06.06.2016 

Метелюк В.І. Стажування на базі лабораторії психології дошкільника Інституту 
психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

довідка № 392-01-26  
від 31.05.2016 

Паламар С.П. Проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників Університету за лідерським модулем 

Сертифікат № 93 Л 

Проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників Університету за дослідницьким модулем 

Сертифікат № 232 Ж 

Проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників Університету за дидактичним модулем 

Сертифікат № 278 Д 

Проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників Університету за модулем з ІКТ 

Сертифікат № 171 І 

Подофєй С.О. Стажування на базі Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН 
України 

довідка № 357-01-26  
від 19.05.2016 

Карнаухова 
А.В. 

Участь у навчально-демонстарційних студіях для викладачів, вчителів, 
менеджерів освітньої сфери, робітників і дослідників освітніх технологій 

23-26 червня, 2016 року 
“Міжнародний тренінговий ТОТ-
стандарт” 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА2016- 2017 н.р. 
 

1. Налагодження співпраці з міжнародними інституціями (проведення спільних конференцій, стажування). 
2. Участь у розробленні міжнародних проектів, зокрема партнерство в Eразмус+ . 
3. Вивчення потреб дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо підготовки фахівців. 
4. Врахування запитів практики в розроблені тематик бакалаврських, магістерських проектів. 

 
 
 



 
Пропонуємо проведення спільних заходів із кафедрою початкової освіти 
Назва заходу Термін 

проведення 
Відповідальний 

Всеукраїнська (міжнародна) науково-практична конференція 
«Педагогічна освіта і підготовка кадрів в умовах 
європейської інтеграції: досвід і стратегії» 

Березень – 
квітень, 2017 

 

Іванюк Г.І., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та 
психології 
Мартиненко С.М., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти 

Міжнародна студентська інтернет-конференція «Актуальні 
проблеми підготовки вчителів початкової школи в умовах 
європейської інтеграції» 

Травень, 2017 Іванюк Г.І., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та 
психології 
Мартиненко С.М., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти 

 


