
Тематика кваліфікаційних робіт  

у 2019 – 2020 навчальному році студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

по кафедрі методик дошкільної та початкової освіти 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 012 Дошкільна освіта Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта 

№ 

п/п 

Напрям підготовки 

(Спеціальність) / 

спеціалізація або 

додаткова спеціальність 

(форма навчання 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Тема кваліфікаційної 

роботи 

Прізвище та ініціали 

наукового керівника, 

вчений ступінь, посада 

Прізвище та ініціали 

рецензента, вчений 

ступінь, звання, 

основне місце роботи 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 012 Дошкільна освіта Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта 

1. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність:  

012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (денна форма)  

Вишенська 

Ірина 

Олексіївна 

Сучасні технології 

розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку 

Жигора І. В.  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Радул В. В. 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

2. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність:  

012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (денна форма)  

Гордейко  

Юлія 

Дмитрівна 

Формування мовленнєвої 

естетики дошкільнят 

засобами інноваційних 

технологій 

Жигора І. В.  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Філоненко О. В., 

доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

3. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність:  

012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (денна форма)  

Касперова 

Анна 

Олександрівна 

Інноваційні технології 

формування діалогічного 

та монологічного 

мовлення дітей 

дошкільного віку 

Жигора І. В.  

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Філоненко О. В., 

доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  



 

по кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти 
№ 

п/п 

Напрям 

підготовки 

(Спеціальність) / 

спеціалізація або 

додаткова 

спеціальність 

(форма навчання 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Тема кваліфікаційної роботи Прізвище та ініціали 

наукового керівника, 

вчений ступінь, 

посада 

Прізвище та ініціали 

рецензента, вчений 

ступінь, звання, основне 

місце роботи 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен 

4. 01 Освіта 

012 Дошкільна 

освіта та 

Початкова освіта 

 (денна форма) 

 

Данилюк 

Світлана 

Василівна 

Сучасні форми роботи 

закладу дошкільної освіти з 

батьками 

Цуканова Н. М., 

кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

Бабенко Т. В., 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту 

освіти  

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

5. 01 Освіта 

012 Дошкільна 

освіта та 

Початкова освіта 

 (денна форма) 

 

Сотніченко 

Оксана  

Валеріївна 

Професійно-педагогічна 

підготовка вихователя 

закладу дошкільної освіти 

Цуканова Н. М., 

кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

Дубінка М. М., 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту 

освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

6. 01 Освіта 

012 Дошкільна 

освіта та 

Початкова освіта 

 (денна форма) 

 

Степаненко 

Руслана 

Станіславівна 

Формування компетенції 

спілкування з однолітками 

старшого дошкільного віку 

засобами сюжетно-рольової 

гри  

Ткаченко О. М., 

доктор 

 педагогічних наук, 

професор 

Філоненко О. В., 

доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки 

та менеджменту освіти  

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  
 

 



 

 

№ 

п/п 

Напрям підготовки 

(Спеціальність) / 

спеціалізація або 

додаткова спеціальність 

(форма навчання 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Тема кваліфікаційної 

роботи 

Прізвище та ініціали 

наукового керівника, 

вчений ступінь, посада 

Прізвище та ініціали 

рецензента, вчений 

ступінь, звання, 

основне місце роботи 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 012 Дошкільна освіта Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта  

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

7. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 

Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (заочна форма) 

Вєлкова 

Наталія 

Геннадіївна 

Впровадження 

інноваційних технологій 

на заняттях з художньої 

літератури під час читання 

віршів та байок 

Федотова С. О. 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Галета Я. В.,  

доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

8. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 

Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (заочна форма) 

Галушка 

Євгенія 

Вікторівна 

Розвиток конструктивних 

здібностей дітей 

дошкільного віку 

Котелянець Ю. С. 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Радул В. В. 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

9. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 

Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (заочна форма) 

Заболотня 

Ольга 

Миколаївна 

Сенсорне виховання дітей 

раннього віку в процесі 

предметної гри 

Котелянець Ю. С. 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Савченко Н. С., 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  



10. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 

Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (заочна форма) 

Ловгущенко 

Аліна  

Іванівна 

Розвиток розумових 

здібностей дітей старшого 

дошкільного віку в 

процесі створення ними 

казок та фантастичних 

історій 

Іліаді О. І. 

доктор філологічних 

наук, професор 

Філоненко О. В., 

доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

11. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 

Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (заочна форма) 

Мохонько 

Анна  

Віталіївна 

Народна іграшка та її 

застосування в сучасному 

ДНЗ 

Котелянець Ю. С. 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Радул В. В. 

доктор педагогічних 

наук, професор 

кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

12. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 

Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (заочна форма) 

Семенчук 

Діана 

Вікторівна 

Пошуково-дослідницька 

діяльність дітей 

дошкільного віку 

Котелянець Ю. С. 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Галета Я. В.,  

доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

13. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 

Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта (заочна форма) 

Ямкова 

Катерина 

Василівна 

Розвиток творчих 

здібностей старших 

дошкільників засобами 

конструювання з 

природного матеріалу 

Котелянець Ю. С. 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Галета Я. В.,  

доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки та 

менеджменту освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  



14. Галузь знань: 01 

Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 

Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна 

програма: Дошкільна 

освіта та початкова 

освіта (денна форма) 

перший 

(бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

Довгополова 

Марина 

Олександрівна 

Методика формування у 

дітей дошкільного віку 

уміння розв’язувати задачі 

Нікітіна О. О. 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Прибора Т. О. 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної 

та початкової освіти 

Державний 

кваліфікаційний 

екзамен з 

педагогіки, 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти  

 

 

 

 

Декан факультету                 Рацул А. Б. 

 

04.10.2019 


