
Секція (номер, назва) Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини 

Тема: «Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім’ї» 
  

  

ЗВІТ  

за ІІІ етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

(2020 рік)  

  

1. Керівник НДР: Іщенко Людмила Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор 

2. Номер державної реєстрації НДР:  0118U000068 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  01.01.20 по 01.12.20. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)  

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади психолого-педагогічного 

супроводу розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім’ї. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх вихователів у закладі вищої 

освіти. 

Мета науково-дослідної роботи полягає в розробці та обґрунтуванні психолого- 

педагогічного супроводу розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім’ї. 

Завдання дослідження: 

- уточнити сутність понять «психолого-педагогічний супровід», «система психолого-

педагогічного супроводу», «підготовка», «підготовленість майбутнього вихователя»; 

- обґрунтувати теоретико-методичні засади, місце та значення психолого- педагогічного 

супроводу розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім’ї; 

- розкрити методи і форми педагогічного супроводу підготовки студентів до практичної 

діяльності в умовах ЗДО та сім’ї; 

- розробити і апробувати психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах 

взаємодії ЗДО та сім’ї. 

 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків)  

Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку фундаментальних 

досліджень з проблем соціалізації, виховання і навчання особистості; удосконалення форм і 

методів виховання та забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу процесу 

навчання та виховання дітей та молоді; розробки та апробації інноваційних технологій в 

дошкільній освіті, психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному 

соціокультурному просторі. 

За звітній період члени кафедри взяли участь у підготовці і проведенні: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід 

розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї», Регіональних 

науково-практичних семінарах «Психолінгвістика в сучасному світі», «Сучасні підходи до 

організації освітнього процесу з формування творчої індивідуальності дітей дошкільного 

віку в закладах дошкільної освіти», «Сучасні підходи до організації економічного 

виховання дітей в закладах дошкільної освіти», «Сучасні підходи до формування здорової 

особистості дитини дошкільного віку в процесі взаємодії ЗДО і сім’ї».  
За результатами прикладного дослідження видано три одноосібні монографії, 

8 навчально-методичних посібники, 5 статей у наукових виданнях, що входять до міжнародних 

баз даних (Web of Science) та 21 стаття у фахових виданнях України. 

 

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків) 

 

Демократизація та гуманізація сучасної освіти покликані слугувати переорієнтації на 



розвиток особистості, на створення педагогічних умов для успішного навчання, виховання і 

розвитку особистості кожної дитини, становлення її унікальної індивідуальності. А це можливо 

за умови розробки науково-теоретичних і методичних засад педагогічного супроводу 

підготовки майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дітей у 

різновіковій групі ЗДО.  

Проаналізовано поняття «супровід», що трактують як усю систему професійної 

діяльності психолога (Р. Бітянова), загальний метод роботи психолога (Н. Глуханюк), один з 

напрямів та технологій професійної діяльності психолога (Р. Овчарова); як здійснення 

системного обліку та догляду дітей та молоді з функціональними обмеженнями, систематичних 

і комплексних заходів, спрямованих на подолання життєвих труднощів, збереження та 

підвищення соціального статусу дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 

Нами обґрунтовано сутність, місце та значення педагогічного супроводу підготовки 

майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дітей у різновіковій групі 

ЗДО, логіко-математичного, музичного розвитку як системи професійної діяльності суб’єктів 

освітнього простору, спрямованої на створення педагогічних умов для успішного навчання, 

виховання і розвитку кожної дитини та виокремлені суб’єкти це психолого-педагогічного 

супроводу.  

Особливість супроводу також полягає в тому, що акцент ставиться не на вплив, а на 

створення соціального простору дитинства, в умовах якого дитина вибудовує свої стосунки зі 

світом людей і світом власного «Я» та освоює продуктивні способи соціальної взаємодії. 

Супровід передбачає відповідний набір методів і форм організації різних видів дитячої 

діяльності. 

Обґрунтовано теоретичні засади психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості 

дитини в умовах сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти; 

схарактеризовано сутність, структуру та компоненти сучасного освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти; теоретико-методичні засади, місце та значення психолого-педагогічного 

супроводу розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім’ї, зокрема: психолого-педагогічні 

засади раннього дитинства; психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації; формування 

уявлень про соціальне середовище; організація розвивального середовища життєдіяльності 

групи закладу дошкільної освіти.  

Розроблено психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та 

сім’ї до: 

- розвитку особистості дитини в умовах сучасного освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти; 

- пізнавального розвитку дітей дошкільного віку; 

-  організації логіко-математичного, музичного розвитку старших дошкільників; 

-  організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку; 

- формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку; 

- організації освітнього процесу у різновікових групах; 

- ознайомлення дошкільників з природою; 

- корекції гендерних відносин у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної 

освіти. 

 
8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 рядків): 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

№  
з/п  Показники  

Заплановано  
(відповідно 
до проекту),  

одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:        
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:       

- Scopus    2   



- Web of Science    3   
- Index Copernicus        

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 

Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  

      

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  
  14   

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
      

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

  93   

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
  1   

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
  1   

1.7.  Підручники, навчальні посібники України    5   
1.8.  Словники, довідники        
2.  Підготовка наукових кадрів:        
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР        
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР        
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:  
      

3.1.  Отримано патентів України        
3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір         
3.3.  Отримано патентів інших держав        
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні 

 НДР  (штатних одиниць/осіб):  
      

4.1.  Студентів        
4.2.  Молодих учених та аспірантів        

  
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на 

Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. 
за № 148/31600.  

1. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

2. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених дисертацій.  

 

1. Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології та педагогіки розвитку дитини. 

2. Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини. 

3. Карнаух  Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та 

педагогіки розвитку дитини. 

4. Бутенко Ольга Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та 

педагогіки розвитку дитини. 

5. Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини. 

6. Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та 

педагогіки розвитку дитини. 

7. Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та 

педагогіки розвитку дитини. 

8. Мельникова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини. 



9. Кравчук Неля Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та 

педагогіки розвитку дитини. 

10. Рябошапка Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри психології та педагогіки розвитку дитини. 

11. Трофаїла Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології 

та педагогіки розвитку дитини. 
12. Журавко Тетяна Валеріївна – викладач-стажист кафедри психології та педагогіки 

розвитку дитини. 
 

 Монографії: 

1. Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах сучасного освітнього 

середовища закладу дошкільної освіти : колективна монографія / Л. В. Іщенко, О. М. 

Мельникова, Л. П. Карнаух [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 240 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 

2020 р.)). 

2. Авраменко О. О., Кравчук Н. П. Соціалізація особистості як проблема 

міждисциплінарних досліджень. Modern researches in psychology and pedagogy : Collective 

monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. PP. 1–39. 

 

Навчальні посібники: 

1. Педагогічний супровід практичної підготовки студентів спеціальності 012 Дошкільна 

освіта : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; 

уклад.: Т. М. Дука, І. Ю. Підлипняк. Умань : Візаві, 2020. 120 с. 

2. Нетрадиційні техніки малювання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: 

навчально-методичний посібник / Т. В. Журавко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. 

Павла Тичини.  Умань : Візаві, 2020. 125 с. 

3. Диференційна психологія : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 012 Дошкільна освіта ⁄ 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Н. П. Кравчук. – Умань : 

Візаві, 2020. 270 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 р.)). 

4. Ознайомлення дітей з природним довкіллям : навч.-метод. посіб.  для студентів пед. 

вузів / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Т. М. Дука. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 155 с. 

5. Історія психології : навч.-методич. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини ; [уклад. О. О. Авраменко]. – Вид. 2-ге, допов. – Умань : Візаві, 2020. 161 с. 

 

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of 

Science та Scopus: 

1. Nataliia I. Melnyk, Valentyna M. Vertuhina, Liubov V. Artemova, Oksana O. Avramenko, 

Nataliia M. Pavlushchenko Progressive Practices of Government management in Preschool Teachers 

Professional Training in Western European Countries. Universal Journal of Educational Research. 

Vol. 8, No. 10, 2020. PP. 4591–4602. (Scopus). 

2. Svitlana M. Havryliuk, Valentyna M. Kushnir, Nadiia P. Golub, Volodymyr M. Golub, 

Oksana O. Avramenko Methodical aspects of production and stimulation of creativity of preschool 

children. International Journal of Psychosocial Rehabilitation Volume 24. Issue 8. 2020. PP. 6763–

6772. (Scopus).  

3. Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., 

Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., 

Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I.  Developing Healthcare Competency in Future 

Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 2020. PP. 24–43. (Web of 

Science).  

4. Palii, A.P., Kovalchuk, Y.O., Boyko, Y.A., Bondaruk, Y.V., Diachuk, P.V., Duka, T.M., 

Pidlypniak, I.Y., Kalabska, V.S., Kovalenko, A.S., Tarasuk, L.M., Paliy, A.P. Impact of various 



milking equipment on incidence of mastitis in dairy herd. Ukrainian Journal of Ecology, 2020. 10(5), 

PP. 160-165. (Web of Science).  

5. Bezliudnyi, O., Bevzyuk, M., Demchenko, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Babii, I., Kozii, O., 
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