
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
ЗА 2018 РІК 

Кадрове забезпечення кафедри 
На кафедрі дошкільної освіти працює – 27 науково-педагогічних працівників; 
З них: 

 на постійній основі – 19 осіб; 
 за суміщенням – 8 осіб; 
 у декретній відпустці – 2 особи; 
 Викладачі кафедри забезпечують виконання 11095 годин на денній 

формі навчання, 6392 – на заочній (на 2255 годин більше ніж 
попереднього року). 

Якісний склад кафедри  
Доктори наук – 3 (16%) 
Кандидати педагогічних наук – 14 (74%) 
Без ступеню – 2 (10%) 
Захист кандидатських дисертацій - 1 
Навчально-методична робота 
Розроблено дві освітньо-професійні програми: 
Першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
Розроблено робочих навчальних програм: 

 з навчальних дисциплін – 28 (з них 10 за новою формою); 
 з виробничої практики – 9; 
 оновлено тематику магістерських/ проектів. 

У 2018 році були розроблені нові навчальні дисципліни. 
Упроваджувались інтегровані навчальні дисципліни: 
На ОКР «Бакалавр»:  
Методика розвитку мовлення і дитяча література. 
Методика ознайомлення з мистецтвом. 
Основи природничо-математичних наук з методикою. 
На ОКР «Магістр»:  
Організація і управління в дошкільній освіті. 
Методика викладання фахових дисциплін. 
Освітній менеджмент у галузі дошкільної освіти. 
Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціям. 
Загалом інтегровані дисципліни кафедри становлять 25%. 
Підвищення кваліфікації викладачів кафедри в 2018 р. 

 Стажування – 2 особи (Волинець Ю. О., Пономаренко Т. О.) 
 Курси ІКТ – (Волинець К. І., Волинець Ю. О., Кондратюк С. Г.,                     

Козак Л. В., Пономаренко Т. О.) 
 Лідерський модуль – (Пономаренко Т. О.,  Кондратець І. В, Волинець Ю. 

О., Козак Л. В., Кондратюк С. Г.) 
 Курси польської мови – (Вертугіна В. М., Волинець К. І., Товкач І. Є.) 

 



Наукова робота 
Наукова тема кафедри «Нова стратегія підготовки педагога 
дошкільної освіти в умовах інтеграції» 
Результати наукової роботи кафедри за 2018 р. представлені у: 
Публікаціях за темою дослідження: 

  міжнародна наукометрична база даних Scopus: 1 (Кондратюк С.Г.)  (+1) 
 у міжнародних виданнях (Білорусь, Казахстан): 10  (+3) 
  у виданнях, затверджених ВАК України: 28 (+5) 
  в індексованих виданнях (Молодий вчений): 42 (+21) 
  у методичних виданнях, де популяризуються нові ідеї чи методи роботи 

з дітьми, суголосні з новою стратегією підготовки фахівців: 35 (+10) 
  спільно зі студентами: 24 (+7) 
  статті у збірниках конференцій: 20 (+6) 
  монографії: 3 (+3) 

Виступах на наукових конференціях і семінарах: 
 Міжнародні науково-практичні конференції та семінари – 15  
 Всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари – 25 
 Конференції та семінари (МОН, міжрегіональні, міські, районні та ін.) –

8. 
Співпраці з науково-дослідними Інститутами НАПН України:   
 Інститут педагогіки НАПН України; 
 Інститут психології ім. Г. С. Костюка; 
 Інститут проблем виховання НАПН України; 
 Інститут обдарованої дитини.  

Студентська наукова робота здійснювалась у контексті викладання фахових 
дисциплін, проведення зустрічей з науковцями, виконання студентами 
науково-дослідних робіт. 
Результати студентської наукової роботи. 
Студентами спільно з викладачами кафедри підготовлено і опубліковано 24 
науково-методичні статті. 
Здобуто перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Дошкільна освіта» (м. Бердянськ): 

 Сінозацька Тетяна, студентка ІV курсу, група Доб1-14-4.0д  – ІІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Дошкільна освіта»  

Здобуто перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності 
«Дошкільна освіта» (м. Харків): 
 Мартинюк Катерина, студентка ІV курсу, група Доб1-14-4.0д – ІІ місце 

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Дошкільна освіта». 

Упродовж 2018 року на кафедрі дошкільної освіти функціонував науковий 
гурток «Пошуково-дослідницька діяльність» (керівник Волинець Ю.О.). 
Результати діяльності гуртка: проведено 8 засідань. 



Студенти-гуртківці взяли участь у  ХХХVІ Міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 
умовах глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький). 
Підготовлено й опубліковано статті: 

 Розвиток дрібної моторики дітей молодшого дошкільного віку засобами 
продуктивної та ігрової діяльності / Антонщенко М. // Матеріали ХХХVІ 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Зб. наук 
праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 698 с. – С. 169–172. 

 Художньо-естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку 
засобами аплікації: практичний аспект. / Куліш Ю. // Матеріали ХХХVІ 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Зб. наук 
праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 698 с. – С. 233–238. 

Соціальна робота 
 Викладачі і студенти брали участь у соціальному проекті «З Києвом і для 

Києва» (проведено 4 планові заходи). 
 Викладачі і студенти  І та ІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 

спільно зі студентами спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного 
інституту взяли участь у щорічному конкурсі на кращу інтерпретацію 
слів Словника Бориса Грінченка на Вікі-порталі «Словник Грінченка та 
сучасність», під керівництвом викладачів Ю.О.Волинець та 
І.В.Кондратець підготували виступ-презентацію (отримали перемогу за 
кращу інтерпретацію слів у номінації «Музикальність виступу»). 

 Викладачами кафедри впродовж 2018 року проведено серію тренінгових 
занять «Лепбук професійного успіху» для педагогічних працівників і 
батьків дітей дошкільного віку (до бюджету університету зараховано 67 
650 грн за надання додаткових освітніх послуг). 

 У 2018 р. на кафедрі в рамках співпраці з ВГО «Асоціація працівників 
дошкільної освіти» створено окремий осередок Асоціації (18 членів). 

Профорієнтаційна робота 
 У 2018 р. здійснювалась профорієнтаційна робота зі студентами-

випускниками коледжів м. Києва та Київської області (Білоцерківський 
гуманітарно-педагогічний коледж,  Богуславський гуманітарний коледж 
ім. І. С. Нечуя-Левицького Профорієнтаційний вернісаж для учнів 10-х 
класів ЗЗСО м. Києва  «Як знайти своє покликання?» (Тимошенка 13 Б): 
майстер-класи, виступи, спілкування. 

 Запроваджено проведення Дня Університетського коледжу в 
Педагогічному інституті. 

 Викладачі і студенти організували Ярмарок вакансій для випускників 
бакалавріату спеціальності «Дошкільна освіта». 

 З метою профорієнтаційної роботи та підвищення іміджу спеціальності 
викладачі кафедри систематично виступають у засобах масової 
інформації (радіо «Голос Києва» – 6 виступів упродовж року). 



 Для педагогічних працівників ЗДО м. Києва, Славутича, Броварів тощо 
було проведено методичні вебінари, рефлексійні майстер-класи (16 
заходів  упродовж року). 
 

 
 
 


