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Бакалавр, денна форма навчання, диплом В17 №223067 від 

30.06.2017. 

2013 – 2017 рр. Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова. Факультет педагогіки та 

психології. 

Спеціальність: «Дошкільна освіта». 

Кваліфікація: бакалавр з дошкільної освіти, вихователь 

дітей дошкільного віку, логопед дошкільних, 

загальноосвітніх та реабілітаційних закладів. 

 

Магістр, денна форма, диплом М18 №175003 від 31.12.2018. 

2017 – 2018 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Факультет 

педагогіки і психології. 

Спеціальність: «Дошкільна освіта». 

Кваліфікація: викладач вищого навчального закладу, інспектор з дошкільного виховання, 

вчитель-логопед. 

 

Магістр, денна форма, диплом М19 № 076534 від 31.05.2019. 

2017 – 2019 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Факультет 

корекційної педагогіки та психології. 

Спеціальність: «Спеціальна освіта». 

Кваліфікація: викладач спеціальної педагогіки та спеціальної психології, логопед, методист 

інклюзивної освіти. 

 

Аспірант, денна форма.  

З 2019 року по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Шулигіна Раїса Андріївна 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки.» 

Кваліфікація: доктор філософії в галузі педагогіки. 

 

Сфера наукових інтересів: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, моральне виховання 

дітей дошкільного віку, інноваційні методи і технології формування культури спілкування та 

поведінки дошкільників, ровесницькі стосунки дітей дошкільного віку. 

 

Тема дисертаційного дослідження:  

«Формування ровесницьких стосунків дітей старшого дошкільного віку на основі storytelling-

технології». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З лютого 2016 року по червень 2016 року – диспетчер (секретар) Інституту розвитку дитини 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 
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З 2016 року  по жовтень 2019 року  – вихователь в ДНЗ № 397 м. Києва. 

З червня 2019 року по серпень 2019 року – адміністратор ЄДЕБО приймальної комісії від 

факультету педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

З жовтня 2019 року – по сьогоднішній день – вихователь в ДНЗ №397 м. Києва (за 

сумісництвом). 

З лютого 2020 року  по липень 2020 року – асистент кафедри дошкільної педагогіки та 

психології та дитячої творчості факультету педагогіки та психології НПУ імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Статті: 

1. Шулигіна Р., Бондар І. Психолого-педагогічний ландшафт проблеми формування 

ровесницьких стосунків дітей дошкільного віку в умовах освітніх змін. Педагогіка і 

психологія постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація: колективна 

монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни. Aerzen : Heilberg IT Solutions UG 

(haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, 2021. С. 155-175. 

 

Тези доповідей: 

1. Бондар І. О. Storytelling-технологія у роботі зі старшими дошкільниками: теоретичний 

аспект». Освіта і наука − 2020. Зб. наукових праць. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2020. С. 388-390. 

 

2. Бондар І. О. Ровесницькі стосунки як чинник розвитку особистості дошкільника.  

Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14-15 травня 2020 року / за заг. 

ред. кан. пед. наук, проф. Т. О. Олефіренка. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2020. С. 25- 27. 

 

3. Бондар І. О. Формування ровесницьких стосунків дітей дошкільного віку: репрезентація 

форм і засобів. Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти : молодь і наука : 

збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

здобувачів вищої освіти, аспірантів, молодих вчених, педагогів-практиків (16 квітня 2021 

року, м. Київ, Україна). Частина 2. Київ: Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 2021. С. 22-24. 

 

4. Шулигіна Р. А., Бондар І. О. Інформаційно-педагогічний конструкт storytelling-

технології як ефективний інструмент формування особистості дошкільника. Materials of 

the XXIХ – the International Science Conference «Science, theory and practice», Tokyo, Japan. 

June 08 – 11, 2021. С. 429-434. 

 

5. Бондар І. О. Шляхи впровадження storytelling-технології з формування ровесницьких 

стосунків дітей дошкільного віку. Перспективні питання психології та педагогіки: зб. 

наук. праць. За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасна психологія і педагогіка: теорія і модерна практика освітнього процесу в епоху 

пандемічних викликів» [Слов’янськ, 2021 року] / ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». Слов’янськ. С. 102-106. 

 

Участь у конференціях: 

1. Всеукраїнська викладацько-студентська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, 

інновації» 21-22 листопада 2019 року, Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка, м. Глухів. 

 



2. Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми психології 

розвитку особистості» / the International Scientific-Practical Internet Conference «Actual 

Problems of Developmental Personality Psychology» (14-15 травня 2020) / (May 14-15, 

2020), НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ. 

 

3. Звiтно-наукова студентська конференцiя студентів та аспірантів «Освiта i наука – 2020» 

6-8 травня 2020 року, НПУ iменi М.П. Драгоманова, м. Київ. 

 

4. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у розвитку держав» до 

Дня позашкілля (Лист МОН України) 25-26.09.2020 року, м. Київ. 

 

5. Всеукраїнська інтернет-конференція «Нова українська школа: наступність у підготовці 

старших дошкільників до навчання в 1-му класі» 06 жовтня 2020 року, м. Миколаїв. 

 

6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів, 

молодих вчених, педагогів-практиків (з міжнародною участю) «Тенденції розвитку 

дошкільної освіти: молодь і наука» 16 квітня 2021 року НПУ імені М.П. Драгоманова, 

м. Київ. 

 

7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти 

«Актуальні проблеми освіти XXI століття» 14 травня 2021 року, НПУ імені 

М.П. Драгоманова, м. Київ. 

 

8. Звiтно-наукова конференцiя студентів та аспірантів «Освiта i наука – 2021» 17-21 травня 

2020 року, НПУ iменi М.П. Драгоманова, м. Київ 

 

9. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 

«Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, 

інновації» 21-22 жовтня 2021 року, Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка, Глухів. 

 

10. XXIХ International Science Conference «Science, theory and practice», June 08 – 11. 2021. 

Tokyo, Japan. 

 

11. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасна психологія і 

педагогіка: теорія і модерна практика освітнього процесу в епоху пандемічних викликів 

30 листопада 2021 року, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

м. Слов’янськ. 

 


