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Назва дослідження (наукової теми): «Нова стратегія професійної підготовки дошкільного педагога в умовах 
євроінтеграції»  
ПІБ виконавця / виконавців / керівника наукового дослідження (наукової теми): Бєлєнька Г.В. 
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№  Eтап / 

Назва 
дослідження  

  

Очікувані результати Очікувані 
наукові 

продукти 
(статті, 

монографії 
тощо) 

 

Дата 
виконання 

Викон
авці   на теоретичному 

рівні 
на практичному рівні 

1. 1 етап 
дослідження – 
проблемно-
пошуковий: 
компаративний 
аналіз систем 
професійної  
підготовки 
майбутнього 
дошкільного  
педагога в 
країнах 
Європейського 
Союзу, 

 Опрацювання 
джерельної бази 
дослідження. 
Виявлення стану 
дослідженості 
проблеми в науковій 
літературі 
вітчизняного та 
європейського 
освітнього 
просторів. 

 Уточнення базових 
понять дослідження. 

 Обґрунтування 

 Опубліковано: 
 – 14 статей (ВАК), 2 - подано до друку 
 – 23 статті (наук.метр.база даних, окрім Скопус), 

12 – подано до друку  
 – 11 статей (матеріали конференцій)  
 – 3 статті (міжнародні видання), 3 – подано до 

друку 
 – 15 статей (періодичні видання) 
 – 4 навчально-методичні посібники  
 1. Участь у Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі «Оновлення системи і змісту дошкільної 
освіти: нові підходи, нова якість» (29 вересня 2017 
р.) 

 2. Участь у Всеукраїнській науково-практичній 

Публікація і 
підготовка статей до 
наукового журналу 
«Молодий вчений»  

 
3 колективні 
монографії 

вересень 
2017 -

червень 2018 
рр. 

Виклада
чі КДО 



визначити шляхи 
впровадження 
нової стратегії 
професійної 
підготовки 
майбутнього 
педагога в 
Україні на 
засадах 
інтегративного 
підходу з 
урахуванням 
європейського 
освітнього 
досвіду 

групування країн ЄС 
за їх спорідненістю 
щодо стратегії 
професійної 
підготовки 
майбутнього 
дошкільного  
педагога.  

 Розроблення 
критеріально - 
діагностичного 
апарату 
дослідження. 

 

конференції «Професійна підготовка педагогів в 
умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» 
(12 жовтня 2017р.). 

 3. Участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасні стратегії педагогічної освіти в 
контексті розбудови суспільства сталого розвитку та 
концепції нової української школи» (2-3 листопада 
2017 р.). 

 4. Участь у Всеукраїнському науково-практичному 
семінарі до 100-річчя з дня народження В. 
Сухомлинського «Василь Сухомлинський і сучасне 
дошкілля» (21 квітня 2018 р.). 

 5. Участь у Міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції «Професійна підготовка 
сучасного педагога: виміри міжнародного 
співробітництва» (22 травня 2018 р.) 
6. Написання курсових, магістерських робіт зі 
студентами Педагогічного інституту за напрямами 
наукової теми кафедри. 
7. Написання статей зі студентами Педагогічного 
інституту за напрямами наукової теми кафедри (20), 
подано до друку - 4 

 8. Підготовка грантової заявки Еразмус + «European 
countries experience of teachers’ training for the 
implementation of the continuity in the transition from 
preschool to primary school education» («Забезпечення 
наступності між дошкільною та початковою освітою: 
досвід країн Європейського Союзу у професійні 
підготовці педагогів»). Заявка зареєстрована у 2017 
р. 

 9. Перемовини щодо укладанням договору з 
Барановичським державним університетом м. 
Барановичі (Білорусія), Казахським національним 



університетом ім. Абая (Казахстан). 

2.   Студентська наукова робота 
1. Підготовка та участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Дошкільна освіта».  Сінозацька Тетяна,  студентка 
ІV курсу  спеціальності «Дошкільна освіта»,  ІІІ 
місце. 
2. Підготовка та участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна 
освіта» Мартинюк Катерина, студентка ІV курсу, 16-
18 травня 2018 р. (ІІ місце). 
3. Участь і перемога у Всеуніверситетському 
конкурсі «Словник Бориса Грінченка та сучасність»  
Ляховська С., Анікіна А., Зінченко М., Савіцька В., 
Євтушенко В. 05 грудня, 2017 р. 

   

3.   Організовано роботу постійно діючого 
методологічного семінару кафедри «Формування 
базових особистісно-професійних якостей майбутніх 
педагогів дошкільної освіти в умовах євроінтеграції» 
для педагогічних працівників ЗДО м. Києва та інших 
міст України 

   

і т. д. 

 

 


