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РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇШКОЛИ: 

Київ, Ніжин, Луганськ, АР Крим. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ: 

�  Моральне виховання дітей та студентства 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

просвітницький, педагогічний супровід діяльності дошкільних навчальних закладів, 

підготовка майбутніх вихователів для системи дошкільної освіти, міжнародне 

співробітництво 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОКШКОЛИ 

�  Динаміка захищених докторських та кандидатських дисертацій за 2003–2015 

рр. (4 кандидатських дисертацій). 

 

КАНДИДАТИ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ ПІД 

КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ГАННИ 

ВОЛОДИМИРІВНИ БЄЛЄНЬКОЇ 

1. Половіна О.А. Формування естетичного ставлення до природи 

засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на 

матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом): автореф.дис. канд. пед. 

наук за спеціальністю 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» — К., 2007 р. 



2. Науменко Т.С. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами авторської казки: автореф.дис. …канд. пед. наук,- К., 2008 р. 

 

3. Стаєнна О.О. Виховання громадянських якостей у дітей старшого 

дошкільного віку на традиціях рідного краю: автореф.дис. …канд. пед. наук 

за спеціальністю 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» — К., 2013 р. 

 

4 Амет-Уста Зарема Ремзіївна Виховання доброзичливого ставлення до 

людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в 

поліетнічному середовищі”  (спеціальність 13.00.07 – теорія та методика 

виховання; дисертація захищена в Інституті проблем виховання НАПН 

України 09 грудня 2014 р.). 

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ 

ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАУК, ДОЦЕНТА ГАННИ ВОЛОДИМИРІВНИ БЄЛЄНЬКОЇ 

1. Большакова І.О. Розвиток між предметної інтеграції змісту навчання в 

початковій школі ( друга половина ХХ- початок ХХІ ст.; спеціальність 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

 

2. Степанович К.М. Виховання дітей на традиціях національної культури в 

дошкільних закладах Іспанії; спеціальність 13.00.01 – теорія та історія 

педагогіки. 

3. Шинкар Т.Ю. Організаційно-змістові засади методичної роботи в 

дошкільних навчальних закладах (20-30-ті роки XX століття)”; зі 

спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання 

4. Агіляр-Тукхер В.В. Виховання ініціативності у дітей старшого 

дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі”.  


