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Назва теми Реєстраційний 

номер 

Фундаментальна 

чи 

Прикладна 
Напрям 

Науковий керівник Виконавці Термін 

виконання 

Очікуваний результат і його форми Замовник. 

Перспективи  

впровадження 

Програми  МОН 

Нова  українська  школа 

3 Теоретико-

методичні засади 

формування 

творчої 

особистості дітей 

дошкільного віку в 

різних видах 

діяльності 

0114U002134  Фундамен 

тальна 
Трифонова О. С. Степанова Т.М. 

Соколовська О.С.; 

Кардаш І. М.; 

Лісовська Т. А.; 

Шапочка К.А.; 

 Курчатова А.В.; 

Тесленко С. О 

1.01.14-

31.12.18 

Діагностувальні методики; 

 інноваційні  технології та методики, 

коригувальна методика. 

Форма представлення результатів: 

Фахові статті – 25 

Зарубіжні статті – 15 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 50  

Тези доповідей – 40 

 Науковий семінар – 5  

Всеукраїнська науково-практична  

конференція – 3 

Колективна монографія - 1 

ДНЗ №№ 17, 

74, 83, 84, 115, 

128, 144  

м. Миколаєва 
 

Результат від 

упровадження: 

угоди про 

проходження 

студентами 

навчальної та 

виробничої 

практики  
 Етап 5-й:  

реалізація 

формувального 

етапу; обробка й 

узагальнення 

результатів 

дослідження;  

впровадження 

наукових 

результатів у 

практику ДНЗ і 

університету 

 

    02.01.2018

-

30.12.2018 

 

Інноваційні  методики  розвитку 

творчої особистості дитини 

дошкільного віку в різних видах 

діяльності. 

Форма представлення результатів: 

Реєстрація авторськ. права - 2 

Фахові статті – 8 

Зарубіжні статті – 8 (в 

наукометричній базі Index 

Copernikus) 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 16 

Тези доповідей – 10 

 Науковий семінар – 1 

Колективна монографія - 1 

 

 1 підетап 

Формування 

креативно-

мовленнєвої 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

художньо-

   Трифонова О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2018

-

30.06.2018 

 

Інноваційні  методики  розвитку 

творчої особистості дитини 

дошкільного віку в художньо-

мовленнєвій діяльності.  

Форма представлення результатів: 

Стаття у фах. зб.– 1 

Зарубіжні статті – 1 (в 

наукометричній базі Index 
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мовленнєвій 

діяльності; 

 

 

 

Вплив 

математичних знань 

на формування 

творчої особистості 

дитини-

дошкільника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування 

творчо-

імпровізаційної 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

музичній 

діяльності; 

 

 

 

 

Формування 

творчої особистості 

дитини старшого 

дошкільного віку в 

театрально-ігровій 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісовська Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардаш І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copernikus) 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні  методики  розвитку 

творчої особистості дитини 

дошкільника на заняттях з 

математики 

Форма представлення результатів: 

Навчально-методичний посібник 

«Навчаємо математики» для роботи з 

дітьми 5-ку року життя Зошит 

«Навчаюся математики» 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1(в наукометричній 

базі Index Copernikus) 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні  методики  розвитку 

творчо-імпровізаційної особистості 

дитини дошкільного віку в музичній 

діяльності. Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1(в наукометричній 

базі Index Copernikus) 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні  методики  розвитку 

творчої особистості дитини 

дошкільного віку в театрально-ігровій 

діяльності. Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1 

(в наукометричній базі Index 

Copernikus) 

Статті зі студентами, яких залучено 
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Формування 

творчої особистості 

дитини старшого 

дошкільного віку в 

мовленнєво-ігровій 

діяльності; 

 

 

 

 

Виховання духовної 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

різних видах 

діяльності  

 

 

Виховання 

шанобливого 

ставлення до батька 

в дітей старшого 

дошкільного віку в 

ігровій діяльності 

 

 

 

Формування 

творчо-мовленнєвої 

особистості дитини 

 

 

 

 

Шапочка К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколовська О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курчатова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесленко С.О. 

 

 

до НДР кафедри – 3 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні технології розвитку 

творчої особистості дитини 

дошкільного віку в мовленнєво-

ігровій діяльності. Форма 

представлення результатів: 

Статті у фах. зб. – 1 

Зарубіжні статті – 1(в наукометричній 

базі Index Copernikus) 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 1 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні технології виховання 

духовної особистості дитини 

дошкільного віку в різних видах 

діяльності. Форма представлення 

результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1(в наукометричній 

базі Index Copernikus) 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 3 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні технології виховання 

дитини дошкільного віку в сім’ї.  

Форма представлення результатів: 

Реєстрація авторськ. права - 1 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1(в наукометричній 

базі Index Copernikus) 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри –2 

Тези доповідей – 1 

 

Інноваційні  методики  розвитку 

творчо-мовленнєвої особистості дітей 

середнього дошкільного віку в 
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середнього 

дошкільного віку в 

комунікативній 

діяльності 

 

 

 

 

комунікативній діяльності. Форма 

представлення результатів: 

Фахові статті – 1 

Зарубіжні статті – 1(в наукометричній 

базі Index Copernikus) 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей – 2 

 5-й етап – 

І І  підетап 

впровадження 

наукових 

результатів у 

практику ДНЗ і 

університету 

 

 

 

 

 

 

Формування 

креативно-

мовленнєвої 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

художньо-

мовленнєвій 

діяльності; 

 

 

Вплив 

математичних знань 

на формування 

творчої особистості 

дитини-

дошкільника 

 

Формування 

творчо-

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трифонова О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

Лісовська Т.А. 

 

01.07.2018 

–

30.12.2018

- 

 

Інноваційні  технології та методики  

розвитку творчої особистості дитини 

дошкільного віку в різних видах 

діяльності. 

Форма представлення результатів: 

Реєстрація авторськ. права - 1 

Фахові статті – 8 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 14 

Тези доповідей – 10 

 Науковий семінар – 1 

Колективна монографія - 1 

 

STREАM–технології у формуванні 

мовленнєвотворчої особистості 

старшого дошкільника 

Форма представлення результатів: 

Фахові статті – 1 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

Розділ до колект. моногр. - 1 

  

Інноваційні технології в навчанні 

математики. 

Форма представлення результатів: 

Фахові статті – 1 

Тези доповідей – 2 

Розділ до колект. моногр. - 1 

 

 

Музично-імпровізаційні технології. 

Форма представлення результатів: 
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імпровізаційної 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

музичній 

діяльності; 

 

Формування 

творчої особистості 

дитини старшого 

дошкільного віку в 

театрально-ігровій 

діяльності; 

 

 

 

 

 

 

Формування 

творчої особистості 

дитини старшого 

дошкільного віку в 

мовленнєво-ігровій 

діяльності; 

 

 

 

Виховання духовної 

особистості дитини 

старшого 

дошкільного віку в 

різних видах 

діяльності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардаш І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапочка К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколовська О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахові статті – 1 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри –2 

Тези доповідей – 1 

Розділ до колект. моногр. - 1 

 

 

Інноваційні  методики  розвитку 

творчої особистості дитини 

дошкільного віку в театрально-ігровій 

діяльності.  

Форма представлення результатів: 

Фахові статті – 1 

Реєстрація авторськ. права – 1 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

Розділ до колект. моногр. - 1 

 

Інноваційні технології в корекції 

мовлення дітей. 

Форма представлення результатів: 

Фахові статті – 1 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

Розділ до колект. моногр. - 1 

 

 

Інноваційні технології виховання 

духовної особистості дитини 

дошкільного віку в різних видах 

діяльності. 

Форма представлення результатів: 

Фахові статті – 1 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

Розділ до колект. моногр. - 1 

 

Інноваційні технології виховання 
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Завідувач кафедри   дошкільної освіти                                                                                      Трифонова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання 

шанобливого 

ставлення до батька 

в дітей старшого 

дошкільного віку в 

ігровій діяльності 

 

Формування 

творчо-мовленнєвої 

особистості дитини 

середнього 

дошкільного віку в 

комунікативній 

діяльності 

Курчатова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесленко С.О. 

 

 

 

 

дитини дошкільного віку в сім’ї.  

Форма представлення результатів: 

Фахові статті – 1 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей – 1 

Розділ до колект. моногр. - 1 

 

 

STEАM – технології у творчому 

розвитку дитини. 

Форма представлення результатів: 

Фахові статті – 1 

Статті зі студентами, яких залучено 

до НДР кафедри – 2 

Тези доповідей -2 

Розділ до колект. моногр. - 1 

 



7 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

Форма тематичного плану НДР викладачів  

кафедри дошкільної освіти  

факультету дошкільної та початкової освіти  

на 2018 р. 

 

 

  


