
Дорожня карта реалізації плану роботи  

кафедри дошкільної освіти 

на 2020 рік за окремими напрямами 

 

Сертифікація ЕНК 

 

№ 

з.п. 
Назва ЕНК 

Спеціальність, курс, 

форма навчання 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  Основи природничо-математичних 

наук з методикою  

ПМДО, заочна, 5 курс Лютий 2020 Бєлєнька Г.В. 

2.  Педагогічне партнерство з різними 

соціальними інституціями  

ДО, денна, 5 курс Березень 2020 Козак Л.В. 

Пономаренко Т.О. 

3.  Основи природничо-математичних 

наук з методикою 

ПО, денна, 2 курс Квітень 2020 Вертугіна В.М 

4.  Мистецьке рукоділля ПМДО, заочна, 5 курс 

Травень 2020 

Літіченко О.Д. 

5.  Педагогічне партнерство з різними 

соціальними інституціями 

ДО, заочна, 5 курс Савченко Ю.Ю. 

Пономаренко Т.О 

 

 

Заходи із забезпечення якості освіти 

 

№ 

з.п. 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  Відвідування, аналіз та обговорення на засіданнях кафедри занять 

викладачів кафедри 

Впродовж року Бєлєнька Г.В. 

2.  Оновлення тестових завдань до іспитів студентів 5 курсу, другого 

(магістерського) освітнього рівня  

Квітень-травень 

2020 
Коваленко О.В. 

3.  Оновлення тестових завдань до модульних контрольних робіт 

студентів 5 курсу, освітнього рівня другого (магістерського); завдань 

для самостійної роботи; оновлення тематики магістерських робіт 

Лютий-березень 

2020 Козак Л.В. 



4.  Створення банку тестових завдань до іспиту з дисциплін «Практикум 

з ігрової діяльності», «Дитяча література та розвиток мовлення дітей 

дошкільного віку» для студентів 5 курсу, другого (магістерського) 

освітнього рівня. 

Лютий – березень 

2020 
Кондратюк С.Г. 

5.  Підготовка та запис відео-лекції 

 

Березень- квітень 

2020 Волинець Ю.О. 

6.  Упровадження в освітній процес методів безпосереднього 

знайомства з арт-об’єктами, мистецької рефлексії, мистецького ессе, 

буктрейлеру; 

оновлення тестових завдань до іспиту студентів 4 курсу з навчальної 

дисципліни «Методика ознайомлення дітей з мистецтвом», 

освітнього рівня першого (бакалаврського) 

Квітень 2020 

Половіна О. А. 

Кондратець І. В. 

7.  Оновлення змісту лекцій і тестових завдань до іспиту комплексної 

дисципліни «Організація і управління в дошкільній освіті». Модулі: 

«Управління фінансово-адміністративною діяльністю», «Правові 

аспекти управління»,  для студентів 5 курсу, освітнього рівня 

другого (магістерського) та МКР з цих дисциплін. 

Лютий - вересень 

2020 

Волинець К.І. 

8.  Підготовка тестових завдань до модульних контрольних робіт для 

студентів 1 курсу за скороченим терміном навчання, 2 курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта» та 2 курсу спеціальності 

«Початкова освіта» з дисциплін «Дитяча література та розвиток 

мовлення дітей дошкільного віку», «Дитяча література та розвиток 

мовлення дітей дошкільного віку з методикою» 

Березень-квітень 

2020 

Науменко М.С. 

9.  Оновлення змісту лекцій і тестових завдань до іспиту з навчальної 

дисципліни «Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти: 

інноваційні технології» для студентів 5 курсу, освітнього рівня 

другого (магістерського). 

Квітень-травень 

2020 

Пономаренко Т. О. 

10.  Оновлення тестових завдань до іспиту студентів 3 курсу з навчальної 

дисципліни «Дитяча література та розвиток мовлення дітей 

дошкільного віку з методикою», освітнього рівня першого 

(бакалаврського) 

Квітень 2020 Товкач І.Є. 



11.  Розробка змісту програми безперервної педагогічної практики 

студентів 4 курсу освітнього рівня першого (бакалаврського) 

Травень 2020 Половіна О.А. 

12.  Впровадження в освітній процес технології “Бібліотечний 

нетворкінг” на базі бібліотеки ОЦІУМ для студентів другого курсу  

освітнього рівня першого (бакалаврського). 

Лютий-травень 

2020 

Кондратюк С.Г. 

13.  Оновлення змісту лекційних занять з курсу «Основи природничо-

математичних наук з методикою» для студентів першого курсу  

освітнього рівня першого (бакалаврського). 

Лютий-березень 

2020 

Літіченко Л.Д. 

14.  Впровадження інтерактивних технологій (в т.р. зарубіжних), у зміст 

практичних занять з курсу «Практикум з ігрової діяльності» для 

студентів студентів 1 курсу  освітнього рівня першого 

(бакалаврського). 

Вересень-жовтень 

2020 

Шинкар Т.Ю. 

 

 

Угоди про співпрацю, реалізація міжнародних проєктів 

 

№ 

з.п. 
Назва проєкту 

Форма участі  

(ініціатор / учасник) 
Період реалізації Відповідальний 

1.  Налагодження контактів з 

Литовським едукаційним 

університетом. 

 

Ініціатор Березень-грудень 

2020 

Коваленко О.В. 

2.  Розробка індивідуальної грантової 

заявки. Тема: «Використання 

інтерактивних форм роботи зі 

студентами в освітньому процесі 

ВНЗ» 

 Березень-грудень 

2020 

Коваленко О.В. 

3.  Підготовка індивідуальної 

грантової заявки 

 Лютий - червень 

2020 

Кондратюк С.Г. 

4.  Підготовка колективної грантової 

заявки. Програма : Erasmus+ 

Innovations in teachers education 

and the training of a new school 

 Козак Л.В. 

Бєлєнька Г.В. 



Напрям : Jean Monnet Modules 

 

leader: the experience of European 

Union countries (Інновації в 

освіті вчителів та підготовці 

нового шкільного лідера: досвід 

країн Європейського Союзу). 

Пономаренко Т.О. 

Волинець К.І. 

Волинець Ю.О. 

5.  Підготовка індивідуальної 

грантової заявки 

 березень - червень 

2020 

Науменко М.С. 

6.  Підготовка індивідуальної 

грантової заявки 

 Лютий-червень 

2020 

Товкач І.Є. 

7.  Підготовка індивідуальної 

грантової заявки 

 Квітень-червень 

2020 

Вертугіна В.М. 

8.      

 

Реалізація наукових досліджень 

 

№ 

з.п. 
Тема дослідження Очікувані результати 

Період 

реалізації 
Відповідальний 

1.  Впровадження методу 

“вимушені дебати” в курс 

“Методика викладання фахових 

дисциплін”. Діагностика рівня 

розвитку критичного мислення 

магістрантів за показником 

“толерантність”. 

Студентські дослідження з використання 

ігрових методів розвитку основ 

критичного мислення у дітей дошкільного 

віку. 

Магістерські роботи. Публікації. 

Лютий – 

листопад 2020 

Бєлєнька Г.В. 

2.  Формування у майбутніх 

вихователів ціннісного ставлення 

до здоров’я: вивчення чинників 

впливу на формування у 

студентів ставлення до здорового 

образу життя. 

Стаття ВАК 

Підвищення мотивації у майбутніх 

педагогів до здоров’язбережувальної  

діяльності в ЗДО. 

Лютий – 

Листопад 2020 

Гаращенко Л.В. 



3.  Дослідження динаміки рівня 

мотиваційної готовності до 

самореалізації студентів 4 курсу, 

освітнього рівня першого 

(бакалаврського) 

Стаття ВАК Квітень-травень 

2020 

Коваленко О.В. 

4.  Підготовка майбутніх педагогів 

дошкільної освіти до організації 

проектної діяльності в ЗДО 

Магістерські роботи. Публікації. Березень-

грудень 2020 

Козак Л.В. 

5.  Впровадження методів 

формування рефлексійної 

культури майбутніх дошкільних 

педагогів в курс “Арт-освіта дітей 

дошкільного віку” (на основі 

досвіду України та країн ЄС) 

Навчально-методичний посібник для 

майбутніх вихователів «Рефлексійна 

культура педагога: стратегії формування». 

Студентське дослідження з теми «Роль 

книги в житті дітей і дорослих» 

(магістерський проект) 

Червень 2020 

 

 

 

 

Грудень 2020 

Кондратець І. В. 

6.  Підготовка майбутніх 

вихователів дітей дошкільного 

віку до створення індивідуальних 

та колективних (спільно з 

дітьми) мистецьких проектів 

Створення та реалізація студентами 

мистецьких проектів у закладах 

дошкільної освіти. 

Студентське дослідження з теми (проєкт) 

«Формування мистецької компетентності 

майбутніх вихователів засобом живопису» 

Лютий – квітень 

2020 

 

Грудень 2020 

Половіна О. А. 

 

7.  Підготовка майбутнього 

вихователя дітей дошкільного 

віку до управлінської діяльності 

в умовах євроінтеграції 

Міждисциплінарний проект: «Від 

майбутнього керівника дошкільної освіти 

до управлінця-професіонала» 

Листопад - 

грудень 2020 

Волинець К. І. 

Коваленко О.В. 

Козак Л.В. 

Пономаренко Т.О. 

Волинець Ю.О. 

8.  Формування мовленнєвої 

компетентності майбутніх 

вихователів дітей дошкільного 

віку на основі ігрових технологій 

Проведення анкетувань вихователів, 

батьків і дітей щодо читацьких інтересів і 

вподобань та їх впливу на розвиток 

мовленнєвої культури дитини; стаття 

Березень – 

квітень 2020 

Кондратюк С.Г. 

9.  Дослідження сучасних тенденцій 

розвитку трудового виховання 

Стаття ВАК Грудень 2020 

 

Літіченко О.Д. 



дітей дошкільного віку: 

вподобання, мотивація, ціннісні 

орієнтири дітей 

Студентське дослідження з теми (проєкт) 

«Формування культури праці в природі у 

дітей старшого дошкільного віку» 

10.  Особливості підготовки 

майбутніх дошкільних педагогів 

в Україні та в країнах 

Євросоюзу: порівняльний аспект 

Публікація результатів дослідження  Квітень – 

червень 2020 

Науменко М.С. 

11.  Формування у майбутніх 

менеджерів дошкільної освіти 

умінь обгрунтовувати рішення з 

використанням методів “сильної 

аргументації” 

Стаття ВАК Березень – 

квітень 2020 

Пономаренко Т. О. 

12.  Підготовка майбутніх 

вихователів дітей дошкільного 

віку до формування у дітей 

старшого дошкільного віку 

інтересу до книжки  

 

Навчальний 

посібник для роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку.  

Створення та впровадження у педагогічну 

практику студентами 2-3 

курсів освітнього рівня першого 

(бакалаврського) дидактичних посібників   

для дітей. 

Березень- 

листопад 2020 

Товкач І.Є. 

13.  Формування у студентів умінь 

інтегрувати зміст освітніх ліній 

БКДО в ігрову діяльність дітей 

дошкільного віку (на матеріалі 

дисципліни «Основи 

природничо-математичних наук 

з методикою») 

Стаття ВАК Травень-червень 

2020 

Вертугіна В.М. 

 

 

 

 



Публікації за результатами досліджень 

 

№ 

з.п. 
П.І.Б. Орієнтовна тема 

Scopus / WoS / фахове 

видання  / інші НМБ 
Відповідальний 

1.  Гаращенко  

Лариса Василівна 

1.Сучасні підходи до фахової підготовки 

бакалаврів дошкільної освіти у галузі 

здоров’язбереження дітей дошкільного віку. 

2.Підвищення мотивації майбутніх педагогів 

до здоров’язбережувальної діяльності в ЗДО. 

ВАК-2 статті  

2.  Коваленко  

Олена Володимиріна 

1.Рівень готовності до самореалізації 

майбутніх вихователів дітей дошкільного віку 

 

ВАК-1 стаття.  

3.  Козак  

Людмила Василівна 

1. Формування інноваційної культури 

майбутніх педагогів дошкільної освіти в умовах 

магістратури. 

2. Розвиток управлінської творчості майбутніх 

менеджерів дошкільної освіти в умовах ЗВО 

3. Розвиток комунікативної компетентності 

майбутніх менеджерів дошкільної освіти 

засобом навчального тренінгу. 

ВАК-3 статті  

4.   1. Підготовка майбутніх педагогів дошкільної 

освіти до проєктної діяльності з використанням 

цифрових технологій. 

Scopus/WоS-1  

5.  Бєлєнька  

Ганна Володимирівна 

1. Інтерактивні методи навчання як засіб 

розвитку критичного мислення студентів 

2. Розвиток основ критичного мислення у дітей 

дошкільного віку 

3. Формування творчої спрямованості 

особистості: потреба, шляхи, результати. 

ВАК-3 

 

 

 

 

 

 

4. Три площини виміру концептуальних змін в 

дошкільній освіті України 

Scopus/WоS-1 



6.  Волинець  

Катерина Іванівна 

1. Підготовка майбутніх вихователів до 

формування емоційно-ціннісного ставлення до 

природи у дітей 5-тирічного віку. 

2. Формування у майбутнього вихователя 

відповідального ставлення до управлінської 

діяльності. 

3. Формування творчої самостійності у дітей 

старшого дошкільного віку засобом 

дидактичної гри. 

ВАК-3 статті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Три площини виміру концептуальних змін в 

дошкільній освіті України 

Scopus/WоS-1 

7.  Волинець  

Юлія Олександрівна 

1. Педагогічні умови формування творчих 

умінь майбутніх дошкільних педагогів у 

процесі фахової підготовки. 

2. Розвиток комунікативної компетентності 

менеджера систем якості дошкільної освіти  

ВАК-2 статті 

 

 

1. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів 

до дослідницької діяльності в умовах 

євроінтеграції 

Scopus-1 

8.  Половіна  

Олена Анатоліївна 

 

 

 

1. Формування мистецької компетентності 

майбутніх вихователів: діагностичний аспект. 

2. Шляхи забезпечення якості формування 

мистецької компетентності майбутніх 

вихователів 

3. Значення живопису як виду образотворчої 

діяльності дітей 5-го року життя у формуванні 

самоставлення. 

ВАК-2 статті 

 

 

 

 

 

Scopus - 1 

 

9.  Кондратець  

Інна Вікторівна 

1. Методичний супровід родинних читань у 

закладі дошкільної освіти. 

ВАК-2 статті 

 

 

 

 



2. Шляхи забезпечення якості формування 

мистецької компетентності майбутніх 

вихователів 

Значення живопису як виду образотворчої 

діяльності дітей 5-го року життя для 

формування самоставлення. 

Scopus - 1  

10.  Кондратюк  

Світлана Григорівна 

1. Вплив ігрових технологій на розвиток 

мовлення дітей дошкільного віку. 

2. Імперативи сучасного освітнього процесу 

крізь призму теоретико- методичних концептів 

наукової спадщини Н. Й. Волошиної. 

ВАК-2 статті 

 

 

1.  Розвиток читацьких 

інтересів дітей дошкільного 

віку засобом словесних ігор. 

2. Імперативи сучасного освітнього процесу 

крізь призму концептів наукової спадщини Н. 

Й. Волошиної 

3. Вплив творчої діяльності на здоров’я дитини 

дошкільного віку. 

ВАК- 2 статті  

Scopus – 1 

11.  Літіченко 

Олена Дмитрівна 

1. Формування культури праці у дітей 

старшого дошкільного віку в умовах закладу 

дошкільної освіти. 

2. Сучасні підходи до організації художньої 

праці дітей дошкільного віку. 

ВАК- 2 статті  

 

 

12.  Шинкар  

Тетяна Юрівна 

1.Трансформація змісту і форм організації 

методичної роботи в дитячих садках України в 

20-ті – 30-ті роки ХХ століття. 

ВАК-1стаття  

13.  Науменко 

Марина Сергіївна 

1. Сучасні інструменти у підготовці майбутніх 

дошкільних педагогів в умовах євроінтеграції. 

2. Вплив середовища ЗВО на якісну підготовку 

майбутніх вихователів. 

ВАК-1 стаття  



14.  Пономаренко  

Тетяна 

Олександрівна 

1. Управлінська культура педагогів вищої 

школи як умова якості вищої педагогічної 

освіти. 

2. Позитивна випереджувальна оцінка як метод 

формування доброзичливих стосунків у дітей 

раннього віку. 

3. Розвиток управлінської творчості майбутніх 

керівників дошкільної освіти на засадах 

використання інноваційних технологій. 

ВАК-3 статті  

Розвиток управлінської творчості майбутніх 

керівників дошкільної освіти в умовах закладу 

вищої освіти. 

Scopus/WоS-1 

15.  Товкач  

Ірина Євгеніївна 

1. Розуміння й усвідомлення дітьми старшого 

дошкільного віку мовлення як 

психолінгвістичні феномени. 

2. Підготовка майбутнього вихователя до 

формування інтересу до читання книжок у 

дітей старшого дошкільного віку. 

ВАК-2 статті  

Психолінгвістичний аспект розвитку 

читання дітьми в умовах цифрових технологій 

Scopus - 1 

16.  Вертугіна  

Валентина Миколаївна 

1.Формування фахових умінь у студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта» в процесі 

організації виробничої практики  

2. Формування фахової компетентності 

студентів у процесі опанування курсом  

«Основи природничо-математичних наук з 

методикою» 

Врахування специфіки роботи з дітьми 

дошкільного віку з відхиленням зору у фаховій 

підготовці майбутніх вихователів. 

ВАК -2 статті 

 

 

 

 

 

 

Scopus/WоS-1 

 



 


