
Звіт Педагогічного інституту про виконання наукової теми: 
 

№ ПІБ Структурни
й підрозділ 

Назва 
дослідж
ення 

Керівник 
дослідження 

Вид дослідження 
 
 
 
 

Персональний внесок 
у дослідження 

Результати дослідження Посилання на 
сайт 
структурного 
підрозділі, де 
описуються 
результати 
дослідження  
 

Рівень 
впровадження 
 
 
 

Основні продукт 
дослідження 
 

Дата внесення 
інформації 
 

Зміст і технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції 

1 Хоружа 
Людмила 
Леонідівна 

ПІ, КТІП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Індивіду
альне 
дослідж
ення: 
«Трансф
ормація 
змісту 
педагогі
чної 
підготов
ки 
фахівців 
на 
другому 
(магісте
рському
)  і 
третьом
у 
(науково
му) 
рівнях 
вищої 
освіти» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хоружа Л. Л.  Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми кафедри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалено освітню 
програму: 
1) для здобувачів 
третього (освітньо-
наукового) рівня вищої 
освіти зі 
спеціальностей 011 
«Освіта/Педагогіка» та 
011 «Освітні, 
педагогічні науки» 
Створено нові освітні 
програми  
1)  для здобувачів 
другого (магістерського) 
рівня вищої освіти 
Освітня програма 
011.00.02 «Педаогогіка 
середньої освіти» (1.4 
роки навчання); 
2)  для здобувачів 
другого (магістерського) 
рівня вищої освіти  
Освітня програма 
011.00.01 «Педагогіка 
вищої школи» (1.4 
роки навчання)  
 
 
 
 

Апробація нових освітніх 
програм; 
Проведення ІІ 
Грінченківської зимової 
наукової школи для 
аспірантів та докторантів у 
галузі знань 
Освіта/Педагогіка;  
Проведення тренінгу для 
вчителів шкіл  
м. Києва з проблем 
педагогічної етики в межах 
«Київського педагогічного 
форуму» 
 
 
 
 

Сторінка кафедри 
теорії та історії 
педагогіки сайту 
Педагогічного 
інституту 

 
Університетський, 
всеукраїнський, 
міжнародний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статті у 
наукометричних 
виданнях: 1; 
статті у фахових 
виданнях: 2; 
навчально-
методичні 
посібники: 1   
 
                                  
 

23.11.2017 



 
 

2 Тернопільськ
а Валентина 
Іванівна 

ПІ, КТІП 
 
 
 

Індивіду
альне 
дослідж
ення:  
«Підгот
овка 
вивчив 
до 
формува
ння 
загально
європей
ських 
цінносте
й 
школярі
в і 
студентс
ької 
молоді» 
 

Хоружа Л. Л. 
 
 

Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми 
 
 
 

 

Визначено критерії, 
показники 
загальноєвропейських 
цінностей 
студентської молоді 
 
 
 
 

 

Здійснено діагностику 
сформованості 
загальноєвропейських 
цінностей студентської 
молоді 
 
 
 
 

 

Сторінка кафедри 
теорії та історії 
педагогіки сайту 
Педагогічного 
інституту 

Міжнародний Статті у 
колективних 
монографіях: 1; 
статті у 
зарубіжних 
виданнях: 1 

 

3 Желанова 
Вікторія 
В’ячеславівна 

 Індивіду
альне 
дослідж
ення: 
«Форму
вання 
рефлекс
ивних 
констру
ктів 
майбутн
ього 
педагога 
засобом 
техноло
гії 
контекст
ного 
навчанн
я» 
 

Хоружа Л. Л. 
 

Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми 

Розроблено критерії та 
показники рівні 
сформованості 
рефлексивних 
конструктів 
особистості студента; 
підібрано відповідний 
діагностичний 
інструментарій    

Здійснено первинну 
діагностику й опрацьовано її 
результати. 

Сторінка кафедри 
теорії та історії 
педагогіки сайту 
Педагогічного 
інституту 
 

 

Всеукраїнський, 
університетський 

Статті у 
колективних 
монографіях: 1; 
статті в фахових 
виданнях: 4; 
статті у 
наукометричних 
виданнях: 1 
 

 

4 Мельниченко 
Ольга 
Володимирів
на 

 Індивіду
альне 
дослідж
ення: 
«Зміст, 
види, 
структур
а та 
новітні 
методи 

Хоружа Л. Л. Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми 
 
Колективне 

Діагностика  стану 
викладання 
«Педагогіка 
підприємництва»  в 
університетах Європи 
(вихідний етап) 
 
 
 

Визначено категоріальний та 
критеріальний апарат 
дослідження  
 
 
 
 
 
 
 

Сторінка кафедри 
теорії та історії 
педагогіки сайту 
Педагогічного 
інституту 
 
 
 
Сторінка проекту 

Міжнародний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ у практично-
орієнтованому 
підручнику: 1; 
статті у фахових 
виданнях: 1 
 

 

 



освіти в 
країнах 
Європей
ського 
Союзу 
(на 
прикладі 
Італії, 
Іспанії, 
Франці» 
 
Проект 
Вишегра
дського 
Фонду, 
категорі
я «Small 
grant», 
«Компет
енції 
виклада
чів 
вищої 
школи у 
добу 
змін» 01 
/ 01 2018 
– 31 / 12 
2018, № 
2172000
8 

Проведено video 
конференцію з країнами 
партнерами; узгоджується 
план дій 

 
 
Міжнародний 

5 Стеблецький 
Анатолій 
Леонідович 

 Індивіду
альне 
дослідж
ення: 
«Дослід
ження 
критерії
в якості 
неперер
вної 
педагогі
чної 
освіти в 
контекст
і 
розвитк
у 
науково-
педагогі
чної 
спільнос
ті 
універси

Хоружа Л. Л. Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми 

Визначення впливу 
етичного компоненту 
особистості викладача 
на якість освіти 

Визначено категоріальний та 
критеріальний апарат 
дослідження 

Сторінка кафедри 
теорії та історії 
педагогіки сайту 
Педагогічного 
інституту 

Університетський Статті у фахових 
виданнях: 1 
 

 

 



тету» 

6 Козир 
Маргарита 
Валентинівна 

 Індивіду
альне 
дослідж
ення: 
«ІКТ-
педагогі
ка: нові 
вектори 
якості 
освіти в 
умовах 
інформа
ційного 
суспільс
тва» 

Хоружа Л. Л. Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми 

  Сторінка кафедри 
теорії та історії 
педагогіки сайту 
Педагогічного 
інституту 

 Статті у збірниках 
наукових праць, 
матеріалах 
конференцій: 2; 
Статті у фахових 
виданнях: 2 

 

7 Леонтьєва 
Інна 
Василівна 

 Індивіду
альне 
дослідж
ення: 
«Інтегра
ція 
історико
-
педагогі
чного 
змісту 
педагогі
чної 
освіти в 
систему 
загально
ї 
підготов
ки 
майбутн
іх 
фахівців
» 

Хоружа Л. Л. Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми  

Обґрунтування і 
розробка методики 
проведення історико-
педагогічного квесту 
для студентів ВНЗ 

Впровадження авторської 
технології «Історико-
педагогічний квест» під час 
вивчення дисципліни 
педагогічного циклу 

Сторінка кафедри 
теорії та історії 
педагогіки сайту 
Педагогічного 
інституту 

Університетський Статті у фахових 
виданнях: 1 

 

8 Петрухан-
Щербакова 
Людмила 
Юріївна 

 Індивіду
альне 
дослідж
ення: 
«Теорія 
та 
практик
а 

Хоружа Л. Л. Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми 

Теорія та практика 
соціальної роботи у 
спадщині Мері Елен 
Річмонд 

Рукопис завершеного І 
розділу, 3 статті надруковані 
у фахових виданнях і 2 
стаття у міжнародному 
виданні 

Сторінка кафедри 
теорії та історії 
педагогіки сайту 
Педагогічного 
інституту 

 Статті в фахових 
виданнях: 1 
Статті в виданнях, 
що не входять до 
фахових: 2 
 

 



соціальн
ої 
роботи у 
спадщин
і Мері 
Елен 
Річмон» 

«Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції». 
Реєстраційний номер: 0116U002963 (термін виконання: 05. 2016 – 05. 2021 н.р.) 

 “Нова стратегія психолого-педагогічної підготовки фахівця в умовах євроінтеграції” 
9 Іванюк Ганна 

Іванівна 
кафедра 
педагогіки 
та психології 

Концепт
уальні 
засади 
нової 
стратегії 
психоло
го-
педагогі
чної 
підготов
ки 
педагога 
в умовах 
євроінте
грації 

Іванюк Ганна 
Іванівна 

Індивідуальне 
дослідження у 
межах наукової 
теми 

Уточнено сутність 
нової стратегії 
психолого-педагогічної 
підготовки педагога 
(аксіологічної, 
особистісно-
професійної, 
компететнісної, 
діяльнісної, інтеграції 
науки й освіти); 
розроблено 
інструментарій 
емпіричного 
дослідження 
(опитувальні аркуші, 
тести експрес-аналізу, 
порівняльно-зіставні 
таблиці моніторингу 
освітнього процесу у 
ВНЗ) 

З’ясовано й обгрунтовано 
аксіологічну, особистісно-
професійну, компетентнісну, 
науково-освітню стратегії 
психолого-педагоігчної 
підготовки майбутнього 
педагога в контексті 
європейського виміру 

Іванюк Г.І.  
 
Іванюк Г.І.  

Міжнародний / 
Національний / 
Міський / 
Університетський  
 

За результатами 
дослідження  
проведено 1 
Всеукраїнську 
науково-
практичну 
конференцію 
“Професійна 
підготовка 
педагогів в умовах 
євроінтеграції: 
проблеми та 
перспективи; 
міжнародну 
науково-
практичну 
конференцію 
“Сучасні стратегії 
педагогічної 
освіти в контексті 
розбудови 
суспільства 
сталого розвитку 
та нової 
української 
школи”; 
участь в 11 
науково-
практичних 
конференціях 
різних рівнів  
 

22.11.2017 р. 

10 Паламар 
Світлана 
Павлівна, 
Голота 
Наталія 
Миколаївна,  
Карнаухова 
Антоніна 
Валеріївна 

кафедра 
педагогіки 
та психології 

Теорети
чні та 
методич
ні 
засади 
підготов
ки 
педагогі
в до 

Іванюк Ганна 
Іванівна 

Дослідження в 
межах наукової 
теми 

- визначено ієрархію 
ціннісних орієнтацій 
майбутніх педагогів, 
задля чого були 
проведені пілотажні 
дослідження (шляхом 
анкетування, 
інтерв’ювання та 
спостереження) на базі  

Проведено констатувальний 
експеримент дослідження; 
розроблені анкети для 
виявлення у студентів 
спеціальностей “Дошкільна 
освіта” та “Початкова 
освіта” ієрархії ціннісний 
орієнтацій. З’ясовано, що 
крім вітальних цінностей: 

Паламар С.П.  
 
Карнаухова А.В.  
 
 

Університетський / 
Педагогічний 
інститут 

За результатами 
дослідження  
проведено 1 
Всеукраїнську 
науково-
практичну 
конференцію 
“Професійна 
підготовка 

 



формува
ння у 
дітей 
ціннісни
х 
орієнтац
ій 

КУ імені Бориса 
Грінченка та НПУ 
імені 
М.П.Драгоманова; 
здійснюється 
узагальнення 
отриманих результатів; 
- здійснюється робота 
щодо виявлення 
готовності майбутніх 
педагогів до 
формування базових 
цінностей у дітей 
дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку; 
- здійснюється робота 
щодо впроваження 
технологічно-
діяльнісного етапу 
формувального 
експерименту 
(оновлення змісту 
навчальних дисциплін 
та педагогічної 
практики, апробація 
нових стратегій в 
констексті формування 
ціннісних орієнтацій 
майбутнього педагога). 

створити сім’ю, мати міцне 
здоров’я, студенти 
важливими для себе 
відмічають такі цінності 
життя: здобути цікаву 
професію, розвиватися 
духовно, збагачувати свій 
світогляд, вдосконалювати 
себе; цінують свій 
персональний простір, 
вміння організовувати 
власну діяльність. 
Встановлено, чим більше у 
майбутніх педагогів 
ціннісних орієнтирів у колі 
сім’ї, у міжособистісному 
спілкуванні, тим більше їх 
прагнення постійно 
вдосконалюватися як у 
професійному, так і в 
особистісному аспектах. 

педагогів в умовах 
євроінтеграції: 
проблеми та 
перспективи; 
міжнародну 
науково-
практичну 
конференцію 
“Сучасні стратегії 
педагогічної 
освіти в контексті 
розбудови 
суспільства 
сталого розвитку 
та нової 
української 
школи”; 
статті в фахових 
виданнях: 2 

11 Музика 
Олена 
Оксентівна 

кафедра 
педагогіки 
та психології  

Ціннісн
о-
мотивац
ійні 
чинники 
професі
оналізац
ії 
студенті
в 

Іванюк Ганна 
Іванівна 

Дослідження в 
межах наукової 
теми  

- розроблено 
теоретичну модель 
дослідження чинників 
професіоналізації; 
-          розроблено 
методику дослідження 
ціннісно-
мотиваційних аспектів 
професіоналізації 
студентів; 
- проведено  
ідеографічно 
орієнтовані пілотажні 
дослідження на базі 
Педагогічного 
інституту та Інституту 
мистецтв 

 

Проведено констатувальний 
експеримент дослідження; 
З’ясовано, що мотиваційні  
чинники  визначають 
навчально-професійну 
діяльність, залежить від її 
цінності для студентів. 
Встановлено, що за 
недостатнього ціннісного 
ставлення до майбутньої 
професійної діяльності та 
переважанні зовнішньої 
мотивації процес 
професіоналізації 
відбувається неефективно, 
він фактично одразу 
припиняється, як тільки 
зникають зовнішні 
підкріплення. При 
ціннісному ставленні до 
професії, включенні її до 
власних життєвих планів, 
віднесенні до сфери 
задоволення власних 

Музика О.О. 
 

 

Міжнародний / 
Національний / 
Міський / 
Університетський  
  

Результати 
дослідження 
доповідалися на 3 
Міжнародних та 4 
Всеукраїнських 
науково-
практичних 
конференціях і 
семінарах; 
статті в фахових 
виданнях: 3 

 



особистісних потреб, 
переважанні внутрішньої 
мотивації,  процес 
професіоналізації 
здійснюється  
ефективно.  

12 Куземко Л.В. 
 
Венгловська 
О.А. 
  
Новик І.М. 

кафедра 
педагогіки 
та психології  

Особисті
сно-
професій
ний 
розвиток 
майбутні
х 
педагогів 
в умовах 
євроінтег
рації 

Іванюк Ганна 
Іванівна 

Дослідження в 
межах наукової 
теми  

Розроблено план 
реалізації підтеми 
«Стратегія 
особистісного розвитку 
майбутніх педагогів в 
умовах євроінтеграції» 
як складової 
загальнокафедральної 
наукової теми «Нова 
стратегія професійної 
підготовки педагога в 
умовах євроінтеграції». 
Здійснено аналіз 
психолого-
педагогічних джерел із 
проблеми дослідження. 
Проведено 
констатувальний етап 
експерименту, у межах 
якого: 

- проведено 
анкетування серед 
студентів ІІІ-ІV курсів 
напрямів підготовки 
«Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта» 
щодо визначення 
сформованості їхньої 
дослідницької та 
рефлексивної 
компетентностей, а 
також навичок 21 
століття, здійснюється 
узагальнення 
отриманих результатів; 
- проведено 
анкетування студентів 
І курсу спеціальностей 
«Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта» 
щодо з’ясування рівня 
розвитку їхніх 
дослідницьких умінь та 
визначення 
особистісно-

Результати визначення 
студентами актуальності 
сформованих навичок у 
сучасного педагога (%): 
комплексне розв’язання 
проблем - 52% 
критичне мислення- 9% 
креативність- 84% 
управління людьми - 17% 
координація дій з іншими- 
63% 
емоційний інтелект - 71% 
складання суджень і 
ухвалення рішень- 24% 
інформаційна 
компетентність - 91% 
взаємодія, ведення 
перемовин- 59% 
когнітивна гнучкість -49% 
 
 
 
Результати визначення 
студентами їхньої  
рефлексійної 
компетентності: 
- аналізують і адекватно 
сприймають самого себе - 63 
%; 
- визначають і аналізують 
причини своєї поведінки - 
27%; 
- розуміють свої якості в 
теперішньому у порівнянні з 
минулим і 
прогнозують перспективи 
розвитку - 62%; 
- розуміють причини дій 
іншого суб’єкта у процесі 
взаємодії - 14%; 
- аналізують прожиті 
ситуації та враховують дії 
інших у своїх поведінкових 
стратегіях - 36%; 
- оцінюють власну позицію, 

 
Венгловська О.А.  
 
Куземко Л.В. 
 
Новик І.М.   

Міжнародний / 
Національний / 
Міський / 
Університетський  
 

статті: 
- у фахових 
виданнях- 3 
- у наукових 
виданнях -2 
- у збірниках 
наукових праць - 8 
 
 

 



професійної 
спрямованості;4. 
Здійснюється робота 
щодо розробленням 
змістово-
технологічного 
забезпечення 
формувального етапу 
експерименту у 
процесі навчальної 
(оновлення змісту і 
технологій викладання 
педагогічних 
дисциплін) та 
позанавчальної 
діяльності студентів на 
базі центу 
самопізнання і 
саморозвитку, зокрема: 

-     розроблено 
схему здійснення 
рефлексії за 
результатами 
навчальної 
(пропедевтичної) 
практики для студентів 
ІІІ курсу напряму 
підготовки 6.010102 
«Початкова освіта»; 
триває робота над 
створенням 
"Рефлексивного 
щоденника 
майбутнього педагога". 

прогнозують наступний хід 
дій - 31%; 
- прагнуть удосконалити свої 
ЗУН із здійснення рефлексії 
- 75%. 
 
Результати вивчення 
сформованих у студентів 
дослідницьких умінь (%): 

 - уміння працювати з 
різними видами каталогів - 
27%; 

 - уміння аналізувати, 
зіставляти, 
диференціювати, 
узагальнювати отриману 
інформацію - 18%; 

 - розподіляти раціонально 
час на виконання завдань - 
14%; 

 - працювати в команді - 
18%; 

 - проектувати етапи 
виконання завдань - 14%; 

 - презентувати результати 
досліджень - 35% 

 
 
 
 
 

13 Пасічник А.А. кафедра 
педагогіки 
та психології  

Особисті
сно-
емоційна 
стратегія 
підготовк
и 
майбутні
х 
виховате
лів ДНЗ 
до 
партнерс
ької 
взаємодії 
з сім’єю 

Іванюк Ганна 
Іванівна 

Дослідження в 
межах наукової 
теми  

Проаналізовано стан 
досліджуваної 
проблеми в психолого-
педагогічній теорії та 
практиці. 

З’ясовано сутність 
ключових понять  

Визначено рівні та 
критерії сформованості 
професійної підготовки 
майбутніх вихователів  
до партнерської 
взаємодії з сім’єю. 

Складено психологічний 
інструментарій 
вивчення даної 
проблеми 

   
 

  

Визначення рівнів 
сформованості професійної 
підготовки майбутніх 
вихователів  до партнерської 
взаємодії з сім’єю 
проводилось за трьома 
критеріями: мотиваційно-
цільовим (два показники: 
наявність професійних 
мотивів» (методика Т.Ільїної 
«Мотивація навчання у 
ВНЗ»;  гуманістична 
спрямованость (тест 
«Структура спрямованості 
педагога» В.Семиченко); 
змістово-процесуальним 
(три показники: психолого-
педагогічна компетентність; 
- система знань щодо 
сутності, змісту і складових 

 Університетський / 
Педагогічний 
інститут 

статті в фахових 
виданнях: 2 

 



професійної  
підготовки майбутніх 
вихователів  до партнерської 
взаємодії з сім’єю 
(оцінювання проводилось за 
підсумками екзаменаційних 
сесій з дисциплін психолого-
педагогічного циклу; 
проходження психолого-
педагогічних практик; - 
здатність до саморозвитку 
(методику В.Павлова «Ваша 
готовність до 
саморозвитку»)  
та інтеграційно-
рефлексивним (показники: 
комунікативність (методика 
В.Ряховського «Загальний 
рівень комунікативності 
педагога»; - здатність до 
емпатії (методика І.Юсупова 
«Здатність до емпатії»; - 
рефлексивність ( методика 
діагностичної 
рефлексивності А.Карпова).  
 
 

14 Метелюк 
Валентина 
Іванівна 

кафедра 
педагогіки 
та психології  

Полікуль
турний 
розвиток 
особисто
сті в 
умовах 
євроінтег
рації 

Іванюк Ганна 
Іванівна 

Дослідження в 
межах наукової 
теми 

-створено 
опитувальник для 
вивчення емоційного 
самопочуття студентів 
в процесі спілкування з 
предс. інших культур 
-встановлено характер 
проблем, що 
виникають  
 

проведено констатувальний 
етап дослідження. 
Встановлено: 85% 
ставляться доброзичливо, 
близько30% готові 
співпрацювати, 5% 
планують працювати за 
межами України, 5% готові 
спілкуватись, володіють 
англ. мовою.3% мають 
расистські установки, 
ксенофобію. 
Бар”єри: незнання 
специфіки культури, правил, 
традицій, історії інших 
народів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Метелюк В.І.  

Університетський / 
Педагогічний 
інститут 

статті в фахових 
виданнях: 1 

20.11.17 



Професійна підготовка майбутнього педагога в країнах Європейського Союзу 

15 Котенко 
Ольга 
Володимирів
на 

Кафедра 
іноземних 
мов і 
методик їх 
навчання  

Система 
підготов
ки вчите 
лів до 
навчанн
я 
іноземн
их мов 
молодш
их 
школярі
в у 
країнах 
ЄС 

Кошарна Н.В.  Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми кафедри 

Діагностично-
прогностичний рівень.  
Вивчено стан 
проблеми іншомовної 
підготовки майбутніх 
учителів початкової 
школи у вітчизняній 
педагогічній теорії та 
практиці 
 
Визначено загальні 
підходи до організації 
іншомовної підготовки 
вчителів у північних 
країнах ЄС 
 

Апробовано на 
Всеукраїнській науково-
практичній конференції 
«Професійна підготовка 
педагогів в умовах 
євроінтеграції: проблеми та 
перспективи (12.10.2017р., 
м. Київ, Київський 
університет імені Бориса 
Грінченка), 
Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Сучасні стратегії 
педагогічної освіти в умовах 
розбудови суспільства 
сталого розвитку та 
концепції нової української 
школи» (2-3 листопада 2017 
р., м. Київ)  

Котенко О.В.  Міжнародний / 
Національний / 
Міський / 
Університетський  
 

За результатами 
дослідження  
проведено 1 
Всеукраїнську 
науково-
практичну 
конференцію 
“Професійна 
підготовка 
педагогів в умовах 
євроінтеграції: 
проблеми та 
перспективи; 
міжнародну 
науково-
практичну 
конференцію 
“Сучасні стратегії 
педагогічної 
освіти в контексті 
розбудови 
суспільства 
сталого розвитку 
та нової 
української 
школи”; 
статті в фахових 
виданнях: 2  

14.11.17р. 

16 Кошарна 
Н.В., 
Соломаха 
А.В., Лобода 
О.В., Ситник 
О.І., Петрик 
Л.В.,  
Лабунець 
Ю.О., Руднік 
Ю.В., 
Плужник І.В., 
Головатенко 
Т.Ю. 

Кафедра 
іноземних 
мов і 
методик їх 
навчання 
Педагогічног
о інституту 

«Нова 
стратегі
я 
підготов
ки 
педагога 
в умовах 
євроїнте
грації» 

Кошарна Н.В. Наукове 
дослідження в 
межах наукової 
теми кафедри 

Проблемно-пошуковий 
рівень. Вивчено стан 
дослідженості 
проблеми в науковій 
літературі вітчизняного 
та європейського 
освітнього просторів. 
 
Уточнено базові 
поняття дослідження. 
 
Обґрунтувано 
групування країн ЄС за 
їх спорідненістю щодо 
стратегії професійної 
підготовки 
майбутнього педагога.  
 
Розроблено 
критеріально - 
діагностичний апарат 
дослідження. 
 
 

Апробовано на 
Всеукраїнській науково-
практичній конференції 
«Професійна підготовка 
педагогів в умовах 
євроінтеграції: проблеми та 
перспективи (12.10.2017р., 
м. Київ, Київський 
університет імені Бориса 
Грінченка), 
Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Сучасні стратегії 
педагогічної освіти в умовах 
розбудови суспільства 
сталого розвитку та 
концепції нової української 
школи» (2-3 листопада 2017 
р., М. Київ,   

 Руднік Ю. В. 
 
Плужник І. В. 
  

Міжнародний / 
Національний / 
Міський / 
Університетський  
 

За результатами 
дослідження  були 
співорганізаторам
и міжнародної 
науково-
практичної 
конференції 
“Сучасні стратегії 
педагогічної 
освіти в контексті 
розбудови 
суспільства 
сталого розвитку 
та нової 
української 
школи”; 
статті в фахових 
виданнях: 7 

 



Нова стратегія професійної підготовки  вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції 

17 Бондаренко 
Г.Л. 
Кипиченко 
Н.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра 
початкової 
освіти 
Педагогічни
й інститут 

Нова 
стратегі
я 
професі
йної 
підготов
ки  
вчителя 
початко
вої 
школи в 
умовах 
євроінте
грації 

Бондаренко Г.Л. Дослідження в 
межах наукової 
теми  кафедри 
«Комунікативні 
стратегії 
підготовки вчителя 
початкової школи 
в Європейських 
країнах (Болгарія,  
Польща, Франція, 
Німеччина)» 
 

Проаналізовано 
наукову літературу; 
розроблено анкети; 
проведено 
констатувальний етап 
експерименту 

Проаналізовано наукову 
літературу; 
розроблено анкети; 
проведено констатувальний 
етап експерименту 

Бондаренко Г.Л.  Національний / 
Міський / 
Університетський  
 

статті в фахових 
виданнях: 3  

20.11.17 

Нова стратегія професійної підготовки  вихователя дошкільного навчального закладу в умовах євроінтеграції 

24 Машовець М.
 А., 
Волинець 
К. І., 
Половіна 
О. А., 
Мельник Н. І.
, 
Даниелян А. 
Я. 

Педагогічни
й інститут 
кафедра 
дошкільної 
освіти 

Нова 
стратегі
я 
підготов
ки 
дошкіль
них 
педагогі
в в 
умовах 
євроінте
грації 

Бєлєнька Ганна 
Володимирівна 

Колективне 
дослідження в 
межах наукової 
теми кафедри 

Розроблено концепцію 
дослідження, 
організація 
дослідження (Ганна 
Володимирівна 
Бєлєнька ) 
Обґрунтування 
теоретичних засад 
дослідження –
методологія 
дослідження 
європейський аспект; 
компеляція отриманих 
даних (Мельник 
Наталія Іванівна) 
Обґрунтувано 
теоретичні засади 
дослідження – 
розроблено  методику 
дослідження (Ліннік 
Олена Олегівна, 
Половіна Олена 
Анатоліївна) 
Обґрунтувано 
теоретичні засади 
дослідження –
методологія 
дослідження 
(Анна Яківна 
Даниелян) Здійснено 

Проведено перший етап 
експериментального 
дослідження – здійснено 
діагностику ціннісних 
смислів педагогічної 
професії у майбутніх 
дошкільних педагогів (1-ий 
та 5-6 курси та викладачів 
вищої школи). 
За результатами проведеного 
дослідження встановлено, 
що: 
освіченість  є домінуючою 
професійною цінністю (90 % 
респондентів); у п’ятірку 
цінностей увійшли 
комунікативність (75%), 
креативність (70%), 
організованість (68%) та 
доброзичливість (64%). 
Констатовано наближеність 
ціннісних смислів таких 
груп респондентів як 
викладачі та магістри, 
натомість констатовано 
спектр розходження  
ціннісних смислів 
педагогічної професії у 
категоріях респондентів 
«бакалаври-викладачі» та 

Машовець М. А., 
Волинець К. І., 
Половіна О. А., 
Мельник Н. І., 
Даниелян А. Я. 
 
 

Міжнародний 
Національний 

25 статей (спец 
випуск журналу 
«Молодий 
вчений»), 
Результати 
дослідження 
презентовані на 3-
х міжнародних і 3-
х всеукраїнських 
науково-
практичних 
конференціях 

23.11.2017 
 



анкетування та 
компеляцію отриманих 
даних (Волинець 
Катерина Іванівна, 
Половіна Олена 
Анатоліївна) 
Проведено аналітичний 
огляд отриманих 
результатів (Марина 
Анатоліївна 
Машовець) 

«бакалаври-магістри».  

25 Бєлєнька Г.В. Педагогічни
й інститут 
кафедра 
дошкільної 
освіти 

Формув
ання 
фахової 
компете
нтності 
майбутн
іх 
педагогі
в під час 
навчанн
я в 
універси
теті 

 Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми кафедри 

Обґрунтовано 
структуру та основні 
етапи формування 
фахової 
компетентності у 
студентів педагогічних 
спеціальностей в 
період навчання в 
університеті,  умови 
формування фахової 
компетентності.  

І етап - адаптація студентів 
до умов навчання у вищому 
навчальному закладі (у 85% 
студентів завершується на 
третьому місяці навчання); II 
етап - особистий розвиток в 
контексті оволодіння 
системою професійно 
значущих знань і умінь (65% 
студентів орієнтовані на 
професію, 35% - ні); III етап 
- інтеграція особистості у 
сферу професійної 
діяльності (70% студентів на 
кінець четвертого року 
навчання). 

Бєлєнька Г.В. 
 

Міжнародний, 
Національний, 
Університетський 

статті в фахових 
виданнях: 2  
 

 

26 Товкач  І. Є. Педагогічни
й інститут 
кафедра 
дошкільної 
освіти 

Майбут
нім 
педагог
ам про 
індивід
уальні 
особлив
ості 
пізнава
льної 
активно
сті 
старши
х 
дошкіль
ників в 
мовлен
нєвій 
діяльно
сті 

 Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми кафедри 

Здійснено емпіричне 
дослідження 
індивідуальних 
особливостей 
пізнавальної 
активності старших 
дошкільників 

Діагностика рівнів розвитку 
пізнавальної активності 
дітей старшого 
дошкільників: 
середній рівень розвитку 
пізнавальної активності  
мовленнєвої діяльності 
притаманний 65 % 
респондентів,  
високий 25% респондентів, 
низький – 10 %. 
Аналіз отриманих 
результатів дослідження 
дозволив встановити 
взаємозв’язок між рівнем та 
структурними компонентами 
пізнавальної активності у 
диференціації емоційно-
мотиваційних процесуально-
операційних, контрольно-
оціенних ознак в 
мовленнєвій діяльності 
дітей. 

Товкач І. Є. Національний статті в фахових 
виданнях: 1  

 



27 Мельник Н. І. Педагогічни
й інститут 
кафедра 
дошкільної 
освіти 

Теорети
чні і 
методич
ні 
засади 
професі
йної 
підготов
ки 
дошкіль
них 
педагогі
в у 
країнах 
Західної 
Європи 

 Індивідуальне 
дослідження в 
межах наукової 
теми кафедри 

Здійснення 
комплексного 
компаративного 
дослідження 
особливостей 
професійної підготовки 
дошкільних педагогів у 
країнах Західної 
Європи 

Проаналізовано 
концептуальні засади та 
наукові підходи до 
професійної підготовки 
дошкільних педагогів у 
Німеччині, Франції, Великій 
Британії; 
досліджено особливості 
системи професійної 
підготовки дошкільних 
педагогів у зазначених 
країнах Західної Європи та 
визначено тенденції її 
розвитку; 
схарактеризувано моделі 
професійної підготовки 
дошкільних педагогів у 
країнах Західної Європи, які 
є перспективними для 
впровадження у освітній 
процес ВНЗ України; 
досліджено вплив 
євроінтеграційних процесів 
на модернізацію професійної 
підготовки фахівців 
дошкільної освіти в Україні; 
розроблено євроорієнтовану 
модель і концепцію розвитку 
професійної підготовки 
педагогічних кадрів 
дошкільної освіти. 
 

Мельник Н. І. Національний, 
міжнародний 

1 монографія,  
статті в фахових 
виданнях: 2  

 

28 Козак 
Людмила 
Василівна 

Педагогічни
й інститут / 
кафедра 
дошкільної 
освіти 

Підго-
товка 
майбутні
х 
педагогів 
дошкільн
ої освіти 
у краї-
нах 
Європейс
ького 
Союзу 
 

Бєлєнька Г.В. Дослідження в 
межах наукової 
теми 
 

Аналіз та узагальнення 
європейського досвіду 
підготовки майбутніх 
фахівців дошкільної 
освіти 

Виокремлення ідей, які 
можна застосувати в 
організації освітнього 
процесу підготовки 
педагогів дошкільної освіти  
в Україні. 

«Педагогічний 
процес: теорія і 
практика»  
 
 «Неперервна 
професійна 
освіта: теорія і 
практика»  

Національний  
(журнали 
відкритого 
доступу) 
 
 
Структурного 
підрозділу  
(результати 
впроваджуються  у 
роботу зі 
студентами 
Педагогічного 
інституту при 
вивченні 
дисциплін 
«Освітологія», 
«Проектна 
діяльність у 
навчальних 
закладах»,  
«Педагогічна 

Подано до друку 3 
статті 

 



інноватика», 
«Компаративістика 
у вищій школі». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


