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Освіта: 

Бакалавр, денна форма навчання, диплом В19 №192882 від 

29.06.2019.  

2015 – 2019 рр. Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова. Факультет педагогіки та 

психології. 

Спеціальність: «Дошкільна освіта». 

Кваліфікація: вихователь дошкільного навчального закладу, 

практичний психолог в закладах освіти  

 

Магістр, денна форма, диплом М20 №167574 від 31.12.2020. 

2019 – 2020 рр. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Факультет педагогіки і психології. 

Спеціальність: «Дошкільна освіта». 

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

практичний психолог (в закладах освіти) 

 

Аспірант, денна форма. 

З 2021 р. – по теперішній час Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

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

Шулигіна Раїса Андріївна 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки» 

Кваліфікація: доктор філософії в галузі педагогіки. 

 

Сфера наукових інтересів:  

дошкільна педагогіка, психологія дитяча, психологія дитячої творчості, використання 

інноваційних технологій та методик у галузі дошкільної освіти, формування художньо-

естетичного досвіду дітей дошкільного віку засобом різноманітних технік малювання, 
наступність між дошкільною і початковою освітою. 

 

Тема дисертаційного дослідження:  

«Формування художньо-естетичного досвіду дітей старшого дошкільного віку засобом 

зображувального образотворення». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З вересня 2019 року по вересень 2021 року – старший лаборант кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. 

З жовтня 2021 року по грудень 2021 року – асистент кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова. 

З січня 2021 р. по теперішній час – методист без категорії Навчально-методичного центру 

Національного педагогічного університету ПУ імені М.П. Драгоманова. 

 

Тези доповідей: 

1. Гладишенко Г. Ю. Формування позитивної «я-концепції» у старших дошкільників 

засобом різноманітних технік малювання. 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. 34-37. 

 

2. Гладишенко Г. Ю. Формування художньо-естетичного досвіду дітей старшого 

дошкільного віку: пошук ціннісних орієнтирів. Перспективні питання психології та 

педагогіки: зб. наук. праць. За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції 6-7 травня 2020 року «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, 2021. С. 98-102. 

 

Участь у конференціях: 

1. Звітно-наукова конференцiя студентів та аспірантів «Освіта i наука – 2020» 6-8 

травня 2020 року, НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ. 

 

2. Звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «Освіта і наука – 2021» 6-7 

квітня 2021 року, НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ 

 

3. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 

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

дошкільної та початкової освіти : молодь і наука» 16 квітня 2021 року, НПУ імені 

М.П. Драгоманова, м. Київ. 

 

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

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

М.П. Драгоманова, м. Київ.  

 

5. 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, м. Глухів. 

 

6. 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.  


