
Наукова робота 
факультету дошкільної 

освіти  



На основі доповідей студентів на конференціях кафедра  

теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких  дис

циплін у 

2020 році видала збірку тез матеріалів І міжнародної  нау

ково-

  практичної конференції «Дошкільна освіта у  сучасному

 освітньому просторі: актуальні проблеми,  досвід, іннова

ції».  

Також молоді учені та студенти факультету дошкільної  о

світи беруть участь 

у конференціях і семінарах міжнародного,  всеукраїнсько

го та регіонального рівнів, які проводяться як в Україні, 

так і поза її межами. 

Серед публікацій студентів за 

2020 рік по кафедрі теорії і технологій дошкільної освіти 

та мистецьких дисциплін за участю студентів, усього  48 і

з них: самостійно  36 у співавторстві: 12 .  



Студенти факультету дошкільної освіти приймають активну учать у науково-

 дослідній роботі .Підготовлено 4 магістерських дослідження: 

Грушко Тетяна. Формування міжкультурної компетентності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти. (Факультет дошкільної освіти, науковий керівник: д-р пед. 

наук, проф. Кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін К. 

А. Юр’єва); 

Єршова Дар’я. Лексика з національно-культурним компонентом в українських повістях 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка (на матеріалі назв хатнього начиння, одягу, взуття). 

(Український мовно-літературний факультет, науковий керівник: канд. філол. наук, 

доц. кафедри українознавства і лінгводидактики О. В. Ткач); 

Коваленко Наталя. Підготовка майбутніх вихователів до краєзнавчої роботи в закладі 

дошкільної освіти. (Факультет дошкільної освіти, науковий керівник: д-р пед. наук, 

проф. Кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін К. А. 

Юр’єва); 

Скринник Тетяна. Підготовка майбутніх вихователів до народознавчої роботи в закладі 

дошкільної освіти. (Факультет дошкільної освіти, науковий керівник: д-р пед. наук, 

проф. кафедритеорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін К. А. 

Юр’єва). 

 



І етап Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Дошкільна освіта» 

27 січня 2020 року відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Дошкільна освіта». 

   За результатами конкурсу були визначені переможці: 

І місце – Корнієць Катерина Сергіївна (V курс, 51 група), науковий керівник – д.п.н., доц. 

Юр’єва К.А. Тема роботи: «Онлайн інструменти підготовки майбутніх вихователів 

до  народознавчої роботи у закладах дошкільної освіти»; 

ІІ місце – Козачок Євгенія Миколаївна  (ІV курс, 42 група), науковий керівник – к.псих.н., 

доц. Ходикіна Ю.Ю., тема роботи: «Сприймання цілого та частин у дітей старшого 

дошкільного віку»; 

ІІІ місце – Випирайло Марина Олександрівна (ІІІ курс, 32 група), науковий керівник – 

к.п.н., доц. Ларіна І.О., тема роботи: «Підготовка майбутніх вихователів до естетичного 

розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами театрально-ігрової діяльності». 

Ми пишаємось нашими молодими науковцями та бажаємо подальших досягнень у царині 

освітньої науки! 

 



 
Також студенти нашого факультету приймали участь в різноманітних 
конференціях з публікацією статей ( тез) в збірниках матеріалів . 

◦ Студентка Ємец К. О.  з роботою “Питання фізичного 

виховання дошкільників у педагогічній 

спадщині В.Сухомлинського” публікувалась у Електронний 

збірник за підсумками семінару-практикуму для науковців, 

педагогів, інструкторів з фізкультури закладів дошкільної 

освіти (ЗДО), студентів, «Спортивні ігри в розвивальному 

просторі ЗДО: досвід, проблеми, 

перспективи розвитку»Уманський гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. Т. Г. Шевченка»., 2020 р., 26 лютого .  

◦ Студентка Кондратюк Н.В. з роботою “Казка як засіб 

формування справедливості у дітей старшого дошкільного 

віку” приймала участь у І Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 215-річчю заснування ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди (23-24 квітня 2020 р., м. Харків, Україна) / 

за заг. ред. проф. Т.П. Танько. – Ч.1. – Харків :  ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди, 2020. -212 с. 

 



Студентами факультету у співавторстві 
подано роботи до Всеукраїнської науково-
практичної конференції  для студентів,            аспір
антів, докторантів,молодих учених 

◦ Висвітлено такі теми як :  

◦ Підбір іграшок для розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку ;  

◦ Українські народні іграшки як засіб фізичного виховання дітей 

дошкільного віку;  

◦ Особливості використання театральних іграшок в освітньому 

процесі  сучасного ЗДО;  

◦ Виховне значення української народної іграшки в освітньому процесі 

сучасного ЗДО;  

◦ Значення іграшок для всебічного розвитку дітей дошкільного віку;  

◦ Особливості використання музичних іграшок за методикою 

Карла Орфа в сучасному ЗДО; 

◦  Встановлення взаємодії закладів дошкільної освіти і сім’ї у процесі 

виховання культури поведінки у дошкільників , та інше . 



 
Здобувачі вищої освіти регулярно публікують статті та тези в різних 
наукових журналах і збірниках. 

◦ Крім того, отримують унікальну можливість обмінюватися 

знаннями та навичками на найбільших міжнародних і 

галузевих конференціях, в тому числі: «Спортивні ігри в 

розвивальному просторі ЗДО: досвід, проблеми, 

перспективи розвитку» (м.Умань), «Наука та освіта в 

дослідженнях молодих учених» (м.Харків), «Дошкільна 

освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні 

проблеми, досвід, інновації» (м. Харків), «Фізичне 

виховання та спорт в закладах вищої освіти» (м. Харків), 

«Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія 

традиції та інновації» (м.Харків), «Актуальні питання 

історичного розвитку України і світу очима молоді» 

(м.Харків), «Інновації партнерської взаємодії освіти, 

економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму» (м.Кам‘янець-

Подільський), «Психологія та педагогіка» (м.Львів) тощо. 



Ніч науки  

10 листопада 2020 року 

в рамках Всесвітнього 

дня науки Науковим 

товариством студентів, 

аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

було організовано 

науковий онлайн-

марафон 

#SKOVORODA-

SCIENCE_2020. 

Факультет дошкільної 

освіти отримав перемогу 

в номінації 

"Фундаментальність 

студентської наукової 

роботи "  



У МЕЖАХ СНТ ФАКУЛЬТЕТУ ІСНУЄ  МЕДІА  ПРОСТІР , 
ГОЛОВА ТА ЧЛЕНИ КОМАНДИ  ЗАЙМАЮТЬСЯ 

ІНФОРМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ , ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 
НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ , СЕМІНАРІВ , 

МОЖЛИВОСТЕЙ ПУБЛІКАЦІЇ .  



◦ Засідання  віртуального студентського наукового круглого столу  проводяться 

традиційно кожну останню середу місяця  . У засіданнях гуртка приймають участь 

як постійні його члени , так і всі бажаючі студенти факультету дошкільної освіти . 

Під час засідань круглого столу обговорюються актуальні питання наукової 

сфери сьогодення , висвітлюються як  новітні , так і консервативні  шляхи їх 

подолання , що врешті-решт вирішоються альтернативно , з 

творчою освовою .   У загальній скадності у них взяло участь 86 студентів, 

в средньому 14 студентів на кожному  засіданні.  



Дякую за увагу !  


