
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Кафедра дошкільної освіти 

 

 

 

 

ПЛАН 

науково-дослідної  роботи 

з теми «Теоретико-методичні засади формування творчої 

особистості дітей дошкільного віку в різних видах діяльності» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема науково-дослідної роботи кафедри дошкільної освіти: Теоретико-

методичні засади формування творчої особистості дітей дошкільного віку в 

різних видах діяльності. 

Метою роботи є: розробити, теоретично обґрунтувати й апробувати 

експериментальну методику формування творчої особистості дітей 

дошкільного віку в різних видах діяльності; визначити педагогічні умови її 

реалізації. 

Очікувані результати: наукове обґрунтування теоретико-методичних 

засад формування творчої особистості дітей дошкільного віку в різних видах 

діяльності; розробка інноваційних методик забезпечення означеного процесу; 

визначення педагогічних умов, що сприяють ефективному формуванню 

творчої особистості дитини в різних видах діяльності. 

Терміни проведення науково-дослідної роботи: початок: січень 2014 

року – закінчення: грудень 2018 року. 

Етапи науково-дослідної роботи і терміни їх виконання: 

 

№ Назва етапу Строки 

виконання 

Виконавець Характер роботи 

кожного виконавця 

1. Перший етап 

1.1. Підтема: Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини 

старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності 

 опрацювання 

літератури з теми 

дослідження 

15.01.2014 

– 

31.12.2014 

О.С.Трифонова теоретичне 

обґрунтування 

науково-методичної 

літератури, аналіз 

чинних програм і 

навчально-виховних 

планів ДНЗ. Статті - 

2 

1.2. Підтема: Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини 

старшого дошкільного віку в музичній діяльності 

 опрацювання 

літератури з теми 

дослідження 

15.01.2014 

– 

31.12.2014 

Т.А.Лісовська теоретичне 

обґрунтування 

науково-методичної 

літератури, аналіз 



чинних програм і 

навчально-виховних 

планів ДНЗ. Статті - 

2 

1.3. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в театрально-ігровій діяльності 

 опрацювання 

літератури з теми 

дослідження 

15.01.2014 

– 

31.12.2014 

І.М.Кардаш теоретичне 

обґрунтування 

науково-методичної 

літератури, аналіз 

чинних програм і 

навчально-виховних 

планів ДНЗ. Статті - 

2 

1.4. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності 

 опрацювання 

літератури з теми 

дослідження 

15.01.2014 – 

31.12.2014 

І.П.Лисенкова теоретичне 

обґрунтування 

науково-методичної 

літератури, аналіз 

чинних програм і 

навчально-виховних 

планів ДНЗ. Статті - 

2 

1.5. Підтема: Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини 

середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності 

 опрацювання 

літератури з теми 

дослідження 

15.01.2014 – 

31.12.2014 

С.О.Тесленко теоретичне 

обґрунтування 

науково-методичної 

літератури, аналіз 

чинних програм і 

навчально-виховних 

планів ДНЗ. Статті - 

2 

Другий етап 

2.1. Підтема: Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини 

старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності 

 визначення 

критеріїв і 

показників, 

розробка 

діагностувальних 

методик і 

завдань, 

01.01.2015 – 

31.12.2015 

О.С.Трифонова Діагностувальні 

методики, анкети, 

питальники, 

таблиці, протоколи. 

Обробка 

експериментальних 

даних, одержаних 



проведення 

констатувального 

етапу, 

характеристика 

рівнів 

сформованості 

креативно-

мовленнєвої 

особистості 

дитини в 

художньо-

мовленнєвій 

діяльності 

на 

констатувальному 

етапі. Статті - 2 

2.2. Підтема: Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини 

старшого дошкільного віку в музичній діяльності 

 визначення 

критеріїв і 

показників, 

розробка 

діагностувальних 

методик і 

завдань, 

проведення 

констатувального 

етапу, 

характеристика 

рівнів 

сформованості 

творчо-

імпровізаційної 

особистості 

дитини в 

музичній 

діяльності 

01.01.2015 – 

31.12.2015 

Т.А.Лісовська Діагностувальні 

методики, анкети, 

питальники, 

таблиці, протоколи. 

Обробка 

експериментальних 

даних, одержаних 

на 

констатувальному 

етапі. Статті - 2 

2.3. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в театрально-ігровій діяльності 

 визначення 

критеріїв і 

показників, 

розробка 

діагностувальних 

методик і 

завдань, 

проведення 

констатувального 

01.01.2015 – 

31.12.2015 

І.М.Кардаш Діагностувальні 

методики, анкети, 

питальники, 

таблиці, протоколи. 

Обробка 

експериментальних 

даних, одержаних 

на 

констатувальному 



етапу, 

характеристика 

рівнів 

сформованості 

творчої 

особистості 

дитини в 

театрально-

ігровій діяльності 

етапі. Статті - 2 

2.4. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності 

 визначення 

критеріїв і 

показників, 

розробка 

діагностувальних 

методик і 

завдань, 

проведення 

констатувального 

етапу, 

характеристика 

рівнів 

сформованості 

творчої 

особистості 

дитини в 

мовленнєв-

ігровій діяльності 

01.01.2015 – 

31.12.2015 

І.П.Лисенкова Діагностувальні 

методики, анкети, 

питальники, 

таблиці, протоколи. 

Обробка 

експериментальних 

даних, одержаних 

на 

констатувальному 

етапі. Статті - 2 

2.5. Підтема: Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини 

середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності 

 визначення 

критеріїв і 

показників, 

розробка 

діагностувальних 

методик і 

завдань, 

проведення 

констатувального 

етапу, 

характеристика 

рівнів 

сформованості 

творчо-

01.01.2015 – 

31.12.2015 

О.С.Трифонова Діагностувальні 

методики, анкети, 

питальники, 

таблиці, протоколи. 

Обробка 

експериментальних 

даних, одержаних 

на 

констатувальному 

етапі. Статті – 2 



мовленнєвої 

особистості 

дитини в 

комунікативній 

діяльності 

Третій етап 

3.1. Підтема: Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини 

старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності 

 розробка і 

апробація 

методики 

формувального 

етапу 

експерименту 

01.01.2016 – 

31.05.2017 

О.С.Трифонова Експериментальна 

методика, 

конспекти занять, 

ігри, інноваційні 

технології. Статті - 

3 

3.2. Підтема: Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини 

старшого дошкільного віку в музичній діяльності 

 розробка і 

апробація 

методики 

формувального 

етапу 

експерименту 

01.01.2016 – 

31.05.2017 

Т.А.Лісовська Експериментальна 

методика, 

конспекти занять, 

ігри, інноваційні 

технології. Статті - 

2 

3.3. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в театрально-ігровій діяльності 

 розробка і 

апробація 

методики 

формувального 

етапу 

експерименту 

01.01.2016 – 

31.05.2017 

І.М.Кардаш Експериментальна 

методика, сценарії, 

ігри, інноваційні 

технології. Статті - 

2 

3.4. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності 

 розробка і 

апробація 

методики 

формувального 

етапу 

експерименту 

01.01.2016 – 

31.05.2017 

І.П.Лисенкова Коригувальна 

методика, 

конспекти занять, 

ігри, корекційні 

технології. Статті - 

2 

3.5. Підтема: Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини 

середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності 

 розробка і 

апробація 

методики 

формувального 

01.01.2016 – 

31.05.2017 

С.О.Тесленко Експериментальна 

методика, 

конспекти занять, 

ігри, інноваційні 



етапу 

експерименту 

технології. Статті - 

3 

 Четвертий етап 

4.1. Підтема: Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини 

старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності 

 обробка й 

узагальнення 

результатів 

дослідження 

01.06.2017 - 

31.12.2017 

О.С.Трифонова Протоколи 

розповідей дітей, 

таблиці, діаграми. 

Статті - 2 

4.2. Підтема: Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини 

старшого дошкільного віку в музичній діяльності 

 обробка й 

узагальнення 

результатів 

дослідження 

01.06.2017 - 

31.12.2017 

Т.А.Лісовська таблиці, діаграми 

Статті - 2 

4.3. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в театрально-ігровій діяльності 

 обробка й 

узагальнення 

результатів 

дослідження 

01.06.2017 - 

31.12.2017 

І.М.Кардаш Протоколи 

розповідей дітей, 

таблиці, діаграми. 

Статті - 2 

4.4. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності 

 обробка й 

узагальнення 

результатів 

дослідження 

01.09.2017 - 

31.12.2017 

К.А.Шапочка Протоколи 

виконання дітьми 

завдань, таблиці, 

діаграми. 

Статті - 2 

4.5. Підтема: Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини 

середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності 

 обробка й 

узагальнення 

результатів 

дослідження 

01.06.2017 - 

31.12.2017 

С.О.Тесленко Протоколи 

розповідей дітей, 

таблиці, діаграми. 

Статті - 2 

 П’ятий етап 

5.1. Підтема: Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини 

старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності 

 впровадження 

результатів у 

навчально-

виховний 

процес ДНЗ 

01.01.2018 – 

31.12.2018 

О.С.Трифонова уточнення 

педагогічних умов, 

стадій, тенденцій і 

закономірностей; 

написання звітних 

матеріалів до 

монографії. 



5.2. Підтема: Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини 

старшого дошкільного віку в музичній діяльності 

 впровадження 

результатів у 

навчально-

виховний 

процес ДНЗ 

01.01.2018 – 

31.12.2018 

Т.А.Лісовська уточнення 

педагогічних умов, 

стадій і 

закономірностей; 

написання звітних 

матеріалів до 

монографії. 

5.3. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в театрально-ігровій діяльності 

 впровадження 

результатів у 

навчально-

виховний 

процес ДНЗ 

01.01.2018 – 

31.12.2018 

І.М.Кардаш уточнення 

педагогічних умов, 

стадій; написання 

звітних матеріалів 

до монографії. 

5.4. Підтема: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності 

 впровадження 

результатів у 

навчально-

виховний 

процес ДНЗ 

01.01.2018 – 

31.12.2018 

К.А.Шапочка уточнення 

педагогічних умов, 

закономірностей; 

написання звітних 

матеріалів до 

монографії. 

5.5. Підтема: Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини 

середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності 

 впровадження 

результатів у 

навчально-

виховний 

процес ДНЗ 

01.01.2018 – 

31.12.2018 

С.О.Тесленко уточнення 

педагогічних умов, 

стадій, тенденцій; 

написання звітних 

матеріалів до 

монографії. 

 


