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Кравець Любов Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки та психології Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

У 1982 р. закінчила Кременецьке педучилище з відзнакою. Із 1986 р. – 

викладач зазначеного закладу.  

У 2009 р. в спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного 

університету ім. Володимира Даля захистила дисертаційне дослідження 

«Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів» та отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

«Теорія і методика виховання». 

До кола наукових зацікавлень входять питання з проблем історії 

педагогіки, соціальної педагогіки, дидактики та теорії виховання. Кравець Л.М. 

керує науковою роботою студентів у сфері їхнього професійного становлення. 

 

 



 

 

Марунько Орися Адамівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

У 1988 році закінчила Кременецьке педагогічне училище за 

спеціальністю: Дошкільне виховання. 2009 року захистила дисертаційне 

дослідження на тему: «Усталенні конструкції з кон`юнктивом у сучасній 

німецькій мові» за спеціальністю 10.02.04. – германської мови в спеціалізованій 

вченій раді Д 26.001. 11 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Тернопільської 

обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю на освітянській 

ниві, професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти. 

Сфера наукових інтересів – прагматика, когнітивна лінгвістика, 

лінгвокультурологія. Автор понад 50 наукових праць.  

 



 

 

Врочинська Людмила Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

декан педагогічного факультету Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

У 1988 році закінчила Кременецьке педагогічне училище за 

спеціальністю: Дошкільне виховання. У 2009 р захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Виховання гуманної поведінки дітей старшого 

дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї» 

за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка у спеціалізованій вченій раді 

Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ. 

З лютого 2010 р. працює на посаді декана педагогічного факультету 

(сьогодні – факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв), доцента 

кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти, здійснює 

керівництво освітнім процесом, виконує обов’язки голови Вченої ради 

факультету. 

Нагороджена грамотами Кременецького обласного гуманітарно-

педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Тернопільської обласної 

державної адміністрації, Тернопільської обласної ради, Подякою Міністерства 

освіти і науки України (2010, 2015, 2019 рр.). 

Є автором близько 40 наукових і науково-методичних праць. 



 

 

Кирста Наталія Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

Випускниця Кременецького педагогічного училища (1988 р.). У 1997 році 

захистила дисертацію на тему «Методика використання поетичної спадщини 

Марійки Підгірянки в лексичній роботі з дітьми старшого дошкільного віку». 

З 1992  року – асистент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і 

спеціальної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Автор понад 100 наукових публікацій із проблем психолого-

педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі. 

 

 

 



 

      

Онищук Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

Випускниця 1997 року. У спеціалізованій раді Д 26.454.01 Інституту 

проблем виховання НАПН України у 2012 році захистила кандидатську 

дисертацію «Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній 

діяльності» за спеціальністю 13.00.08 – Дошкільна педагогіка. Рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2014 

року присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти. 

У науковому доробку понад 700 наукових праць, серед яких програма 

розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», рекомендована 

МОН України (2019), колективна монографія «Теоретичне обґрунтування 

проблеми розвитку у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

культури самовираження. Неперервна освіта в соціокультурних вимірах» 

(2018), монографія «Теоретико-методичні засади розвитку культури 

самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній 

діяльності» (2019). 



 

 

Лазарович Надія Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти педагогічного 

факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

Випускниця 1997 року. У 2004р. захистила кандидатську дисертацію у 

спеціалізованій Вченій раді Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, зі спеціальності 13.00.01 –  загальна педагогіка та історія 

педагогіки на тему: «Навчально-виховна робота з обдарованими дітьми 5-6 

років у дошкільних навчальних закладах (кінець ХХ – початок ХХІ століття)». 

Упродовж 2006-2008 рр. – старший науковий співробітник; із 2013 р. – 

доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти 

вищезгаданого університету. 

Автор понад 45 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, 

серед них: «Обдарованість у дошкільному віці» (2009), «Логіко-математичний 

розвиток дітей дошкільного віку (2015), «Педагогіка українського дошкілля» (у 

співавторстві, 2016). 

 

 



 

 

Легін Вікторія Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

У 2009 р. закінчила Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний 

інститут ім. Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю 

«Дошкільна освіта». У 2014 році завершила дисертаційне дослідженням на 

тему: «Формування рефлексивних умінь молодших школярів у навчальній 

діяльності».  

Із 2009 р. працює у складі науково-дослідної лабораторії шкільного 

підручника під керівництвом доктора педагогічних наук, професора 

Я.П.Кодлюк. 

Науковий доробок становить понад 30 наукових праць. Приймає активну 

участь у науково-практичних конференціях, семінарах. 

 

 



 

 

Рожко-Павлишин Тетяна Андріївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. 

У 2009 р. закінчила Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний 

інституті ім. Тараса Шевченка за спеціальностями «Дошкільне виховання» 

(вихователь дітей дошкільного віку) та «Педагогічна освіта» (бакалавр 

педагогічної освіти, вчитель англійської мови).  

У 2013 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Формування соціальної компетентності студентів технічних коледжів у 

процесі гуманітарної підготовки». 

Із 2014 р. – старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка; із 2018 р. – доцент кафедри педагогіки і методики початкової 

та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Сфера наукових інтересів – підготовки майбутніх вихователів до 

застосування сучасних технологій галузі дошкільної освіти. 



 

 

 

 

Пушкар Світлана Степанівна, кандидат психологічних наук, 

психотерапевт. 

У 2009 р. закінчила Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний 

інститут ім. Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю 

«Дошкільна освіта».  

2014 р. – успішний захист дисертації в СВР К 48.125.03 Національного 

Університету «Острозька Академія» на тему «Психологічні особливості 

формування ціннісно-смислової сфери майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів». 

Веде приватну психологічну практику з 2012 р. (психологічне 

консультування очно та в режимі Skype, психологічна корекція, індивідуальна 

та групова психотерапія). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тимош Юлія Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

Вищу освіту здобула в Кременецькому обласному гуманітарно-

педагогічному інституті імені Тараса Шевченка із спеціальності «Дошкільне 

виховання». 

Із 2009 р.– асистент, старший викладач кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти Кременецького обласного гуманітарно-

педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (нині – академії). 

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію «Психосемантика 

моральної свідомості особистості» за спеціальністю 19.00.01 – загальна 

психологія, історія психології та здобула науковий ступінь кандидата 

психологічних наук. 

Автор близько 20-ти наукових публікацій у фахових виданнях України та 

зарубіжжя. Працює зі студентами над підготовкою доповідей та статей на 

міжнародні, всеукраїнські та вузівські конференції з актуальних питань 

дошкільної освіти та психології, виконує обов ʼязки куратора групи. 



 

 

Швець Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

У 2012 р. закінчила Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний 

інститут імені Тараса Шевченка.   

Упродовж 2012-2019 рр. – асистент, старший викладач кафедри теорії і 

методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії імені  Тараса Шевченка.  

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів 

у процесі художньо-мовленнєвої діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти. 

Науковий доробок складає близько 50-ти наукових публікацій, серед яких 

навчально-методичні посібники «Теорія та технологія валеологічної освіти 

дошкільників. Практикум. Ч. 1», «Валеологія в системі дошкільної освіти. 

Практикум. Ч. 2» (у співавторстві),  «Поетичні сходинки зростання» (у 

співавторстві).  



 

 

Доманюк Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

Вищу освіту здобувала у Кременецькому обласному гуманітарно-

педагогічному інституті ім.Тараса Шевченка та Рівненському державному 

гуманітарному університеті.  

Із 2010 р. – викладач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової 

освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка.  

У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх 

вихователів до формування доброзичливості у дітей старшого дошкільного 

віку» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

 Автор близько 30 наукових та методичних праць та навчально-

методичного посібника «Формування доброзичливості у дітей старшого 

дошкільного віку».  


