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8. Науковий ступінь 

     Кандидат педагогічних наук 

ДК № 055427 від 16 грудня 2019 р. 

 

9. Базова освіта 

2011 р. – диплом спеціаліста (МК № 41569071) Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського, кваліфікація: 

вчитель початкових класів, практичний психолог. 

2012 р. – диплом магістра (МК № 43229727) Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського, кваліфікація: 

викладач педагогіки і методики початкової освіти. 

 

10. Інформація про захист дисертації: назва, шифр, дата і місце 

захисту, посилання на автореферат 

https://orcid.org/0000-0002-6722-6333
https://publons.com/researcher/4406765/tatiana-filimonova/
https://scholar.google.com/citations?user=aUr-5O0AAAAJ&hl=uk


«Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 

патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку» 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти, 24 жовтня 2019 р. 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/376126/sour

ce:default 

 

11. Наявність сертифікату В2 ( вихідні дані) 

В2 (Certificate number: 20-420 від 07.02.2020) 

 

12. Навчальні дисципліни, які викладає 

1) Технології виховання в ЗОШ І ст.; 

2) Теорія та методика виховання; 

3) Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з елементами 

хореографії у початковій школі; 

4) Сімейна педагогіка  

 

 

13. Членство у Експертній раді МОН та інших дорадчих органах, 

спеціалізованих учених радах, редакційних колегіях фахових видань 

тощо 

----- 

 

14. Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  

розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, 

госпдоговірних тем  ( терміни  виконання,   назва, зароблені кошти) 

----- 

 

15. Підвищення  кваліфікації:  рік, тема, місце, вихідні  дані  

сертифіката/посвідчення 

Akademie ekonomicky a pedagogicky, Praha (Česká republika). 

Академія економіки та педагогіки у Чеській Республіці, м. Прага.  

06 серпня 2020 р. – 06 листопада 2020 р. - заочно-дистанційна робота із 

загальним обсягом 180 годин 

Тема: «Розвиток освіти та педагогіки як основа економічного та 

соціального  розвитку суспільства» 
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16. Наукові  публікації (  у  хронологічному  порядку): 

- Scopus ( вихідні  дані та посилання) 

----- 

 

- WoS ( вихідні  дані та посилання) 

1. Svetlana YAKIMENKO, Tatiana FILIMONOVA, Ihor SHCHERBAK, 

Ivan, SYLADII, Iryna, SOPIVNYK, Ludmila ISHCHENKO  

Preparing of Future Specialists for Civic Education of Preschool Children / 

Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol. 13 No. 1 

(2021).  

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2674 

 

- У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР ( вихідні  дані та 

посилання DOI) 

1. Філімонова Т.В. Підготовка майбутнього вихователя до 

патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку (аналіз 

результатів дослідно-експериментальної роботи). Scientific journal 

“Fundamentalis scientiam”. – Madrid, Spain, 2018. - № 22. Vol. 1. – P. 50 – 

55. 

2. Філімонова Т.В. Критерії, показники та рівні патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку. Virtus: Scientific Journal / 

Editor-in-Chief M.A. Zhurba – March № 32, 2019. – Р. 130 – 133. 

http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej 

3. Філімонова Т.В. Дослідно-експериментальна робота з підготовки 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку. Virtus: Scientific Journal / 

Editor-in-Chief M.A. Zhurba – November № 38, 2019. – Р. 139 – 142. 

http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej 

4. Філімонова Т.В. Технології інтерактивного навчання в процесі 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. Virtus: Scientific 

Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – Canada (Monreal). March, № 42. Р. 

96-99.  

http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej 

5. Філімонова Т.В. Форми інтерактивного навчання в процесі 

підготовки здобувачів вищої освіти в педагогічному університеті. 

Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – Canada 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2674
http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej
http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej
http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej


(Monreal). September, № 46, 2020. P. 125-128 

http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej 

 

6. Філімонова Т.В. Педагогічні умови ефективної організації 

інтерактивного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти / Deutsche internationale Zeitschrift fur German 

International Journal of Modern zeitgenossische Wissenschaft. № 4 2021. 

VOL.2. P. 53-37.  

DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-53-57 

https://dizzw.com/wp-content/uploads/2021/01/DIZZW_4_2.pdf 

 

7. Філімонова Т.В. Застосування технологій інтерактивного навчання у 

підготовці майбутніх фахівців початкової освіти / Virtus: Scientific 

Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – Canada (Monreal). January, № 50, 

2021. P. 135-137.   

http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej 

 

- Фахові  видання  України  категорій А та Б ( вихідні  дані та 

посилання DOI) 

1. Філімонова Т.В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного 

віку / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 5. – С. 163 – 167. 

(фахове видання, категорія «Б») 

DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/27.204509 

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_5/30.pdf 

 

2. Філімонова Т.В. Використання інтерактивних технологій навчання в 

процесі вивчення педагогічних дисциплін майбутніми фахівцями 

початкової освіти / Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка / 

[редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 31. Том 4. – С. 

190-195. (фахове видання, категорія «Б») 

DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/31.214360 

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/31_2020/part_4/32.pdf 

http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej
https://dizzw.com/wp-content/uploads/2021/01/DIZZW_4_2.pdf
http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_5/30.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/31_2020/part_4/32.pdf


 

 3. Філімонова Т.В. Кейс-технології в процесі підготовки майбутніх 

учителів початкової школи / Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка / 

[редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. (прийнято до 

друку) 

 

- Монографії 

1. Preparation of future educators for patriotic upbringing of children of the 

senior preschool age. Social and economic aspects of sustainable 

development of regions. Monograph. Opole: Academy of Management and 

Administration in Opole, 2017. - P. 330 – 336. 

 

2. Будак В.Д., С. І. Якименко С.І., Т. В. Філімонова Т.В. Підготовка 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 

патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку : 

монографія . - Київ : Слово, 2020. - 184 с. 

 

17. Навчально-методичні праці (вихідні  дані,  посилання,  зокрема  у  

депозитарії    університету) 

1. Філімонова Т.В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного 

віку   : навчально-методичний посібник / Т. В. Філімонова. - Миколаїв : 

СПД Румянцева, 2019. - 152 с. 

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/487 

 

2. Філімонова Т.В. Наступність в роботі закладу дошкільної освіти і 

першого класу школи: навчально-методичний посібник. – Миколаїв : 

СПД Румянцева, 2020. – 283 с. 

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/730 

 

3. Філімонова Т.В. Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи : 

навчально-методичний посібник. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. – 

218 с. 

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/757 

 

18.  Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  

наук/доктора  філософі  (  ПІБ  здобувача, назва  дисертації,  рік та  

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/487
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/730
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/757


місце захисту,  посилання  на  автореферат);   наукове  

консультування   здобувачами  ступеня  доктора  наук (  ПІБ  

здобувача, назва  дисертації,  рік та  місце захисту,  посилання  на  

автореферат) 

----- 

 

 

19. Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  

змагань,  прирівнених  до  них  (рік, ПІБ   студента,  місце, назва  

конкурсу/змагання) :   

- переможці  міжнародних та  всеукраїнських  олімпіад,  ІІ   туру  

Всеукраїнського  конкурсу  наукових  студентських  робіт,  інших  

науково-освітніх  конкурсів,  які  проводяться  або  визнані  МОН; 

- міжнародних  культурно-митсецьких  проектів , які 

проводяться або визнані Мінкультури; 

- Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, 

чемпіонату України з видів спорту, які проводяться або визнані 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури та 

спорту 

----- 

 

20. Додаткова   інформація 

Офіційний опонент: Кучай А.І., на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти) спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини. 
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