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Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, 

професори РДГУ» висвітлює життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність 

Дичківської Ілони Миколаївни – кандидата педагогічних наук, професора, 

завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені 

проф. Т. І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету. 

У покажчику зібрано і систематизовано бібліографію наукових праць, що 

вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових 

збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. В описах документів, які 

не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного 

опису.  

Біобібліографічний покажчик адресовано педагогічним та науково-

педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, студентам, працівникам 

наукових бібліотек та всім, хто цікавиться питаннями дошкільної педагогіки, 

науково-методичною, науково-педагогічною та навчально-виховною 

діяльністю. 

 

Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки РДГУ. 

(Протокол № 10 від 16.11.2017 р.) 
© Наукова бібліотека РДГУ, 2017 р. 

м. Рівне, вул. Пластова, 31 
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Те, що йде від серця, до серця й доходить. 

Дж. Піетт 
 

Дичківська Ілона Миколаївна –  

кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки і психології 

(дошкільної та корекційної)  

імені проф. Т. І. Поніманської  

Рівненського державного гуманітарного 

університету 
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Від упорядників 
 

У період зростаючих інформаційних потреб 

суспільства праці біобібліографічного характеру і, зокрема, 

персональні покажчики вчених є важливими 

документальними джерелами розвитку науки, вагомою 

джерельною базою наукових досліджень і творчих 

здобутків провідних науковців та наукової діяльності 

університету в цілому. 

Впродовж багатьох років наукова бібліотека 

Рівненського державного гуманітарного університету 

вносить свою частку в розвиток української бібліографії та 

біобібліографії, що є засобом збереження і засвоєння 

наукового та інтелектуального надбання університету, 

підґрунтям для вивчення процесів його історичного 

розвитку, розкриття напрямів наукової діяльності 

професорсько-викладацького складу РДГУ, створення 

інформаційної бази для вивчення окремих наукових 

дисциплін, а також відкриття широкому загалу нових імен 

вітчизняної наукової еліти. 

Наукова бібліотека Рівненського державного 

гуманітарного університету є центром біобібліографічних 

та бібліографічних досліджень наукової та творчої 

діяльності викладачів університету. 

Спектр наукових досліджень відомих в Україні та за 

її межами науковців Рівненського державного 

гуманітарного університету розкривають видання серії 

«Академіки, доктори наук, професори РДГУ», 

заснованої науковою бібліотекою РДГУ в 2006 році. 

Мета біобібліографічних покажчиків – ознайомити 

зацікавлених читачів з біографією, науковою, 

педагогічною, громадською, творчою діяльністю людей, 

які є «золотим фондом» університету, самовіддана і 

невтомна праця яких втілюється в процеси навчання та 

сприяє вихованню високоосвічених, талановитих і творчих 

фахівців.  
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Хронологічні межі визначаються роком першої 

публікації та роком підготовки біобібліографічного 

покажчика.  

Черговий випуск біобібліографічного покажчика серії 

«Академіки, доктори наук, професори РДГУ» присвячено 

науково-педагогічній діяльності Ілони Миколаївни 

Дичківської, кандидата педагогічних наук, професора, 

завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної та 

корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської Рівненського  

державного гуманітарного університету. 

У покажчику представлено науковий доробок 

науковця за період 1988–2016 рр. Він містить понад 172 

праці, серед яких: навчальні посібники, монографії, наукові 

статті та публікації у фахових періодичних, продовжуваних 

виданнях українською, російською, англійською мовами. 

Структура видання відповідає рекомендаціям 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

«Библиографический указатель: Рекомендации по 

составлению и оформлению (1988)», які залишаються 

актуальними та чинними і до сьогодні. Зміст покажчика 

викладено у розділах : 

- Основні дати життя та наукової діяльності 

Дичківської Ілони Миколаївни; 

- Бібліографія наукових праць Дичківської Ілони 

Миколаївни; 

- Наукова школа вченого; 

- Наукова та громадська діяльність І. М. Дичківської; 

- Перелік дисертацій, на які І. М. Дичківська 

здійснювала опонування; 

- Перелік авторефератів дисертацій, на які 

І. М. Дичківська подавала відгуки; 

- І. М. Дичківська – член редакційної колегії збірників 

наукових праць; 

- І. М. Дичківська – учасник міжнародних, 

всеукраїнських наукових, науково-практичних 

конференцій та педагогічних читань; 
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- Література про наукову та громадську діяльність 

ученого; 

- Ілюстрації. 

Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика 

складається з абеткового покажчика назв праць, змісту. 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено 

згідно з чинними стандартами України, зокрема, ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 

3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. 

Загальні вимоги та правила», ДСТУ 6095:2009 «Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікацій», ГОСТ 7.12–93 «СИБИД Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила». 

Джерелами відбору документів були каталоги і 

картотеки наукової бібліотеки РДГУ, а також матеріали 

надані науковцем. 

Біобібліографічний покажчик рекомендовано 

широкому колу науковців, аспірантів, викладачів, 

педагогів, працівників бібліотек та всім тим, хто цікавиться 

питаннями педагогічної науки та дошкільної освіти. 
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Педагог за покликанням 
 

Дичківська Ілона Миколаївна – завідувач 

кафедри педагогіки і психології (дошкільної та 

корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської, кандидат 

педагогічних наук, професор, знаний в Україні науковець, 

незаперечний авторитет у галузі дошкільної освіти та 

педагогічної інноватики. 

У 1987 році Ілона Миколаївна з відзнакою 

закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за 

спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)». Роки 

студентства переконали Ілону Миколаївну в тому, що 

справжнім науковцем може стати лише той педагог, який 

має особистий досвід педагогічної діяльності у обраній 

галузі освіти. Тому, після закінчення інституту Ілона 

Миколаївна працювала вихователем дошкільного 

навчального закладу № 4 м. Костопіль Рівненської області, 

і за сумісництвом викладачем кафедри педагогіки і 

психології (дошкільної). Прикладом у професійній та 

науковій діяльності для Ілони Миколаївни стала Тамара 

Іллівна Поніманська, яка на той час завідувала кафедрою. 

Вона зуміла побачити значні потенційні можливості Ілони 

Миколаївни як молодого викладача та майбутнього 

вченого, повірила у її педагогічний та творчий талант. 

Саме, під керівництвом професора Т. І. Поніманської, 

Ілона Миколаївна у 1997 році захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Індивідуальне виховання дітей 

дошкільного віку в педагогічній спадщині М. Монтессорі». 

З 1997 по 2000 рік здобула перший досвід керівництва – 

завідувала кафедрою педагогіки і психології (дошкільної).  

Ілона Миколаївна – автор понад 170 наукових 

робіт. Серед них – підручники, навчальні посібники і 

програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки 

України, на основі яких здійснюється підготовка майбутніх 

вихователів дошкільних закладів у багатьох вузах 

України : «Основи педагогічної інноватики» (Рівне : РДГУ, 
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2001), «Інноваційні педагогічні технології» (Київ : 

«Академвидав», 2004, 2012, 2015), «Дошкільна педагогіка. 

Практикум» (Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004), 

«М. Монтессорі : теорія і технологія» (Київ : Видавничий 

Дім «Слово», 2006), «Інноваційні педагогічні технології. 

Практикум» (Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013). 

Публікує свої роботи і в зарубіжних виданнях. Як 

науковцю, Ілоні Миколаївні притаманні ретельність, 

висока вимогливість до себе, прагнення ставити перед 

собою найвищі цілі та наполегливо їх досягати. 

І. М. Дичківська – член Міжнародної Монтессорі-

Асоціацїї. Має сертифікат на звання «Монтессорі-учитель-

методист» (Москва – Мюнхен) міжнародної категорії. 

У 2001 році обрана членом-кореспондентом 

міжнародної Академії педагогічних і соціальних наук 

(Москва), у 2013 році – членом-кореспондентом 

Міжнародної академії наук педагогічної освіти (Москва). 

Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України» 

(2004 р.). 

Ілона Миколаївна успішно керує науковою 

роботою студентів та молодих науковців. Під її 

керівництвом захищено кандидатську дисертацію, 

неодноразово здобувалися призові місця на Всеукраїнських 

студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт 

студентів спеціальності «Дошкільна освіта» Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

Наш університет пишається тим, що підручники, 

навчальні та методичні посібники Ілони Миколаївни є 

надійним підґрунтям підготовки кадрів з дошкільної освіти 

в усій Україні, а монографії та публікації у наукових 

виданнях знані за кордоном. Очолювана нею кафедра 

педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені 

проф. Т. І. Поніманської є визнаним в університеті лідером 

освітньої, наукової та виховної роботи, улюбленим 

студентами простором знань і добра. 
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Мудрість педагога і такі за всіх часів особистісні 

якості Ілони Миколаївни, як відповідальність, вірність 

обраній справі, професійна і особиста порядність здобули 

їй заслужений авторитет, повагу багатьох поколінь 

студентів і викладачів.  

Недосяжна як професіонал, толерантна як вчена, 

доброзичлива як колега та просто унікальна Людина, яка 

вміє підбадьорити, змусити повірити у власні сили, 

порадіти здобуткам інших. 

 
З повагою колектив кафедри 

педагогіки і психології (дошкільної 

та корекційної) імені проф. 

Т. І. Поніманської  
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Основні дати життя та наукової діяльності  

Дичківської Ілони Миколаївни 

 
22.06.1966 р. Народилася в м. Сарни Рівненської області 

1973–1983 рр. Навчання у Костопільській середній 

школі № 3 

1983–1987 рр. Навчання в Рівненському державному 

педагогічному інституті (педагогічний 

факультет) (сьогодні Рівненський 

державний гуманітарний університет 

(РДГУ) 

1987–1990 рр. Вихователь дошкільного навчального 

закладу № 4 м. Костопіль 

1990–1993 рр. Викладач кафедри педагогіки і 

психології (дошкільної) 

1994–1997 рр. Навчання в аспірантурі Рівненського 

державного гуманітарного університету 

1997 р. Захищено кандидатську дисертацію та 

присуджено науковий ступінь кандидата 

педагогічних наук 

1997–1999 рр. Старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки РДГУ 

1997-2001 р. Завідувач кафедри педагогіки та 

психології (дошкільної) 

1999 р. Присвоєно вчене звання доцента кафедри 

педагогіки і психології (дошкільної) 

2001 р. Обрана членом-кореспондентом 

Міжнародної академії педагогічних і 

соціальних наук 

2001–2003 рр. Навчання в докторантурі Рівненського 

державного гуманітарного університету 

2004 р. Нагороджена Знаком «Відмінник освіти 

України» 

2009 р. Професор кафедри педагогіки і 

психології (дошкільної) 
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2013 р. Обрана членом-кореспондентом 

Міжнародної академії наук педагогічної 

освіти 

2014-2016 рр. Член спеціалізованої вченої ради при 

Рівненському державному 

гуманітарному університеті 

2016 р. Завідувач кафедри педагогіки і 

психології (дошкільної та корекційної) 

імені проф. Т. І. Поніманської  
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Бібліографія наукових праць 

Дичківської Ілони Миколаївни  

 

Навчальні, навчально-методичні, науково-

методичні посібники, монографії, словники,  

дисертаційні роботи 

 

1996 

1. Воспитание для жизни: образовательная 

система М. Монтессори / И. Н. Дичковская, 

Т. И. Пониманская ; Моск. центр Монтессори; под ред. 

К. Е. Сумнительного. – М., 1996. – 116 с. 

2. Індивідуальне виховання дітей дошкільного 

віку в педагогічній спадщині М. Монтессорі : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / І. М. Дичківська. – 

Одеса : Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського, 1996. – 24 с. 

1998 

3. Тести з дошкільної педагогіки : метод. посіб. / 

І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха ; 

Рівнен. держ. пед. ін-т. –Рівне : РДПІ, 1998. – 30 с. 

1999 

4. Вправи у соціальній поведінці дітей за 

системою М. Монтессорі : навч. посіб. для студентів 

спец. : "Педагогіка і психологія (дошк.)" / 

І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська ; Рівнен. держ. пед. 

ін-т. – Рівне : РДПІ, 1999. – 57 с. 

2000 

5. Курсові та дипломні роботи з дошкільної 

педагогіки : навч. посіб. / І. М. Дичківська, 
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Т. І. Поніманська, Н. Ф. Самсонюк та ін. – Рівне : РДГУ, 

2000. – 105 с. 

2001 

6. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. 

/ І. М. Дичківська ; М-во освіти і науки України ; Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2001. – 222 с. 

2002 

7. Тестові завдання з історії педагогіки : метод. 

посіб. / І. М. Дичківська. – Рівне : РДГУ, 2002. – 30 с. 

8. Це я можу сам : вправи у соціальній 

поведінці : навч.-метод. посіб. / І. М. Дичківська, 

Т. І. Поніманська ; М-во освіти і науки України. – Рівне : 

Зелент, 2002. – 93 с. 

2003 

9. Інноваційні педагогічні технології : слов.-

довід. / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т ; авт.-упоряд. І. М. Дичківська. – Рівне : 

РДГУ, 2003. – 43 с. 

2004 

10. Дошкільна педагогіка : практикум : навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. спец. "Дошкільне 

виховання" / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська ; М-во 

освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 352 с 

11. Інноваційні педагогічні технології : навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. М. Дичківська. – 

Київ : Академвидав, 2004. – 352 с. 

2006 

12. Дослідницька робота студентів : курсові, 

бакалаврські, дипломні та магістерські роботи : навч.-

метод. посіб. / М-во освіти і науки України, РДГУ, Каф. 

педагогіки і психології (дошк.) ; уклад.: 
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Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха, І. М. Дичківська та 

ін. – 2-ге вид., допов. – Рівне : РДГУ, 2006. – 155 с. 

13. М. Монтессорі : теорія і технологія : навч.-

метод. посіб. для використання в навч.-вихов. процесі / 

І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська ; М-во освіти і науки 

України. – Київ : Слово, 2006. – 303 с. 

2007 

14. Дошкільна педагогіка : практикум : навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. І. Поніманська, 

І. М. Дичківська ; М-во освіти і науки України. – 2-ге 

вид. – Київ : Слово, 2007. – 351 с. 

15. Історія педагогіки : тести і завдання для 

самостійної роботи студентів (кредитно-модульний 

аспект) / І. М. Дичківська. – Рівне : РДГУ, 2007. – 50 с. 

16. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за 

кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха, 

І. М. Дичківська та ін. – Київ : Міленіум, 2007. – 243 с. 

2008 

17. Інноваційні педагогічні технології : слов.-

довід. / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – Рівне : 

РДГУ, 2008. – 43 с. 

18. Інноваційні педагогічні технології : тести 

та завдання для самостійної роботи студентів : 

(кредитно-модульний аспект) : навч.-метод. посіб. для 

студентів спец. 7.010101 "Дошкільне виховання" / 

І. М. Дичківська ; М-во освіти і науки України, РДГУ, 

Каф. педагогіки і психології (дошк.). – Рівне : РДГУ, 

2008. – 38 с. 

19. Перші кроки у науковому просторі (з 

досвіду організації науково-дослідної роботи 

студентів кафедри педагогіки і психології 
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(дошкільної) : метод. посіб. / І. М. Дичківська. – Рівне, 

2008. – 10 с. 

2009 

20. М. Монтессорі : теорія і технологія : навч.-

метод. посіб. для використання в навч.-вихов. процесі / 

І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська ; М-во освіти і науки 

України. – Київ : Слово, 2009. – 303 с. 

2010 

21. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за 

кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха, 

І. М. Дичківська та ін. ; М-во освіти і науки України. – 

2 -ге вид., допов. – Київ : Слово, 2010. – 303 с. 

2012 

22. Гуманістичне виховання дітей 

дошкільного віку в контексті інноваційної 

педагогічної діяльності : монографія / 

Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, Л. І. Врочинська та 

ін. ; за наук. ред.: Т. І. Поніманської, І. М. Дичківської. – 

Рівне : Волин. обереги, 2012. – 206 с. 

23. Інноваційні педагогічні технології : підруч. 

для студентів вищ. навч. закл. / І. М. Дичківська. – 2-ге 

вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 352 с. 

2013 

24. Інноваційні педагогічні технології : 

практикум : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / 

І. М. Дичківська ; М-во освіти і науки, України. – Київ : 

Слово, 2013. – 447 с. 

25. Соціальний розвиток дитини : старший 

дошкільний вік : метод. посіб. / Т. І. Поніманська, 
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І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Л. І. Кузьмук. – Київ : 

Генеза, 2013. – 86 с. – (Настільна книжка вихователя). 

2014 

26. Державна атестація випускників : 

програмно-методичний посібник для випускників 

напряму підготовки 6.010101 "Дошкільна освіта", 

спеціальностей 7.01010101, 8.01010101 "Дошкільна 

освіта" / Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха, 

І. М. Дичківська та ін. – Рівне : РДГУ, 2014. – 53 с. 

27. Історія педагогіки : (кредитно-модульний 

аспект) : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 

6.010101 "Дошк. освіта" / І. М. Дичківська ; М-во освіти 

і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. 

педагогіки і психології (дошк. та корекц.). – Рівне : 

РДГУ, 2014. – 94 с. 

28. Педагогічна етика : кредитно-модульний 

аспект : навч.-метод. посіб. / І. М. Дичківська. – Рівне : 

РДГУ, 2014. – 50 с. 

29. Соціальний розвиток дитини : старший 

дошкільний вік : метод. посіб. / Т. І. Поніманська, 

І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Л. І. Кузьмук. – 2-ге 

вид. – Київ : Генеза, 2014. – 86 с. – (Настільна книжка 

вихователя). 

2015 

30. Інноваційні педагогічні технології : підруч. 

для студентів вищ. навч. закл. / І. М. Дичківська. – 3-тє 

вид., випр. – Київ : Академвидав, 2015. – 303 с. 

2016 

31. Інноваційна діяльність вихователя 

сучасного ДНЗ : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – Рівне : 

Волин. обереги, 2016. – 120 с. 
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32. Педагогіка М. Монтессорі : виклики 

сучасності : монографія / І. М. Дичківська. – Рівне : 

Волин. обереги, 2016. – 400 с. 

33. Порівняльна педагогіка : навч.-метод. 

посіб. / І. М. Дичківська. – Рівне : Волин. обереги, 

2016. – 224 с. 
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Навчальні програми,  

методичні рекомендації 

 

1999 

34. Історія педагогіки у структурі системи 

ступеневої підготовки вихователя дітей дошкільного 

віку : програма та метод. рек. / І. М. Дичківська, 

Г. М. Абрамович. – Хмельницький, 1999. – 20 с. 

2000 

35. Актуальні проблеми розвитку гри 

дошкільника : програма та метод. рек. / 

І. М. Дичківська, Г. М. Абрамович. – Хмельницький, 

2000. – 18 с. 

36. Інноваційні педагогічні технології : 

програми вищ. пед. закл. / І. М. Дичківська. – Рівне : 

РДГУ, 2000. – 27 с. 

37. Історія педагогіки у структурі системи 

ступеневої підготовки вихователя дітей дошкільного 

віку : програма та метод. рек. / І. М. Дичківська, 

Г. Й. Сігінішина. – Хмельницький, 2000. – 21 с. 

38. Психологічна готовність дітей до 

навчання в школі : програма та метод. рек. / 

І. М. Дичківська, Л. В. Зданевич. – Хмельницький, 

2000. – 21 с. 

2001 

39. Практична педагогічна етика : навч.-

метод. комплекс дисципліни / І. М. Дичківська. – Рівне : 

РДГУ, 2001. – 30 с. 
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2002 

40. Історія педагогіки : програми вищ. пед. 

закл. / І. М. Дичківська. – Рівне : РДГУ, 2002. – 16 с. 

41. Порівняльна педагогіка : навч. програми / 

І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, Т. І. Поніманська, 

Н. Ф. Самсонюк. – Рівне, 2002. – 38 с. 

2005 

42. Дитяча психологія : навч. програма / 

Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – Рівне : РДГУ, 

2005. – 28 с. 

43. Програма державного екзамену з 

педагогіки : навч. програма / І. М. Дичківська, 

Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха. – Рівне : РДГУ, 

2005. – 27 с. 

44. Програма кваліфікаційного екзамену 

(спеціальність 6.010101 "Дошкільне виховання") / 

Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха. – 

Рівне : РДГУ, 2005. – 10 с. 

2009 

45. Історія педагогіки (за вимогами 

КМСОНП) : програма вищ. пед. навч. закл. для 

студентів спец. 6.010101 "Дошкільне виховання" / М-во 

освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. 

педагогіки і психології (дошкільної) ; уклад. 

І. М. Дичківська. – Рівне : РДГУ, 2009. – 30 с. 

2010 

46. Порівняльна педагогіка : навч. програма за 

вимогами кредитно-модульної системи орг. навч. 

процесу / І. М. Дичківська. – Рівне : РДГУ, 2010. – 17 с. 
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47. Практична педагогічна етика : навч. 

програма для спец. 8.010101 "Дошкільна освіта" / 

І. М. Дичківська, О. І. Юрчук ; М-во освіти і науки 

України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. педагогіки і 

психології (дошкільної). – Рівне : РДГУ, 2010. – 22 с. 

2013 

48. Програма фахового випробування для 

вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня "Магістр" зі спеціальності 8.01010101 

"Дошкільна освіта" / Т. І. Поніманська, 

І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, О. А. Козлюк. – Рівне : 

РДГУ, 2013. – 19 с. 

2014 

49. Програма фахового випробування для 

вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня "Бакалавр" зі спеціальності 6.01010101 

"Дошкільна освіта" на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" / 

Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, 

О. А. Козлюк. – Рівне : РДГУ, 2014. – 15 с. 

50. Програма фахового випробування для 

вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня "Магістр" зі спеціальності 8.01010101 

"Дошкільна освіта" на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня "Бакалавр" / 

Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, 

О. А. Козлюк. – Рівне : РДГУ, 2014. – 19 с. 

51. Програма фахового випробування для 

вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня "Магістр" зі спеціальності 8.01010101 

"Дошкільна освіта" на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" / 

Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, 

О. А. Козлюк. – Рівне : РДГУ, 2014. – 15 с. 
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52. Програма фахового випробування для 

вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 7.01010101 

"Дошкільна освіта" на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня "Бакалавр" / 

Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська, Н. М. Горопаха, 

О. А. Козлюк. – Рівне : РДГУ, 2014. – 18 с 
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Наукові статті, тези доповідей 

 

1988 

53. Використання ідей В. О. Сухомлинського 

у моральній освіті дітей / І. М. Дичківська, 

Т. І. Поніманська // Ідеї формування гармонійно 

розвиненої особистості у спадщині 

В. О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах 

перебудови школи : тези доп. респ. наук.-практ. конф. – 

Кіровоград, 1988. – С. 160–162. 

54. Виховання у дошкільників активного 

ставлення до виконання моральних норм / 

І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська // 

В. О. Сухомлинський - видатний педагог-новатор : тези 

доп. міжвуз. конф. – Рівне, 1988. – С. 19–21. 

55. Удосконалення морального виховання в 

світлі ідей В. О. Сухомлинського / І. М. Дичківська, 

Т. І. Поніманська // Творче використання педагогічної 

спадщини В. О. Сухомлинського в умовах перебудови : 

тези доп. наук.-практ. конф. – Луцьк, 1988. – С. 148–149. 

1989 

56. Виховання дошкільників на ідеях миру / 

І. М. Дичківська // Питання виховання учнів на ідеях 

миру : тези доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 1989. – 

С. 60 –61. 

57. Моделювання професійної діяльності у 

педагогічних іграх / І. М. Дичківська // Психологія - 

перебудові народної освіти : тези доп. Всесоюз. наук.-

практ. конф. – М., 1989. – С. 11. 

1990 

58. Використання ігрових методів у 

професійній підготовці педагога / І. М. Дичківська, 
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Т. І. Поніманська // Розвиток педагогічної освіти і науки 

в Західних областях України : тези доп. наук.-практ. 

конф. – Тернопіль, 1990. – Ч. 2. – С. 59–61. 

59. Гуманізація педагогічного процесу 

дитячого садка / І. М. Дичківська, Т. І. По німанська // 

Виховання учнівської молоді у дусі миру і нове 

політичне мислення : матеріали Міжнар. наук. конф. – 

Рівне, 1990. – С. 162. 

60. Ідеї педагогіки співробітництва у 

психолого-педагогічній підготовці студентів / 

І. М. Дичківська // Формування і становлення сучасного 

вчителя : тези наук.-практ. конф. – Рівне, 1990. – Ч. 1. – 

С. 75–77. 

61. Морально-трудове виховання дітей як 

засіб підготовки до школи / І. М. Дичківська, 

Т. І. Поніманська // Вчитель і суспільство : досвід, 
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wychowawczym. – Warszawa, 2014. – С. 61–84. 

2015 

168. Взаємозв'язок зображувальної та ігрової 

творчості дітей дошкільного віку в іграх-

драматизаціях / Н. В. Пишняк, І. М. Дичківська // 

Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали 

VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, педагогів, 

психологів та молодих науковців, м. Рівне, 14 трав. 

2015 р. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 

2015. – Ч. 1 : Психолого-педагогічний напрям. 

169. Готуємо педагогів до інноваційної 

діяльності / І. М. Дичківська // Заступник директора 

школи. – 2015. – № 7. – С. 4–12. 

170. Особливості педагогічної інтеграції дітей з 

різними освітніми можливостями на основі ідей 

М. Монтессорі / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська // 

Educatia incluziva (Інклюзивна освіта: напрями, 

проблеми, розв'язки) : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Бєльці, 25 верес. 2015 р. – Balti, 2015. – Р. 77–

85. 

171. Підготовка дітей до школи в умовах 

навчально-виховного комплексу / Н. Т. Наконечна, 

І. М. Дичківська // Наука, освіта, суспільство очима 

молодих : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 

студентів, педагогів, психологів та молодих науковців, 
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м. Рівне, 14 трав. 2015 р. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 

Рівне : РДГУ, 2015. – Ч. 1 : Психолого-педагогічний 

напрям. 

172. Формування соціально-побутових і 

комунікативних навичок у дітей з обмеженими 

можливостями в умовах реабілітаційного закладу / 

М. Б. Шрам, І. М. Дичківська // Наука, освіта, 

суспільство очима молодих : матеріали VIII Міжнар. 

наук.-практ. конф. студентів, педагогів, психологів та 

молодих науковців, м. Рівне, 14 трав. 2015 р. / Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2015. – Ч. 1 : 

Психолого-педагогічний напрям. 

2016 

173. Інноваційна діяльність майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів у 

контексті методології синергетичного підходу / 

І. М. Дичківська // Педагогічна освіта : теорія і 

практика : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 

Кам'янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2-2016), ч. 2. – 

С. 179–184. 

174. Соціально-педагогічні проблеми та 

перспективи інклюзії у дошкільній освіті / 

І. М. Дичківська // Освіта дітей з особливими 

потребами : від інституалізації до інклюзії : матеріали 

Міжнар. Конгресу зі спец. педагогіки, психології та 

реабілітології, м. Вінниця, 27-28 жовт. 2016 р., – 

Вінниця : Планер, 2016. – С. 100–102. 
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Наукова школа вченого 

 

Кандидатські дисертації, виконані під 

керівництвом І. М. Дичківської  

 
1. Косарєва Г. М. Формування толерантного 

ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

Г. М. Косарєва ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. 

 

Кандидатські дисертації, що виконуються під 

керівництвом І. М. Дичківської 

 

1. Войтович О. В. Педагогічні умови формування 

емоційної культури майбутніх вихователів. 

2. Олійник О. М. Педагогічні умови формування 

емоційної культури старших дошкільників у процесі 

театралізованих ігор. 

3. Федорова Н. В. Гуманістична взаємодія педагогів і 

студентів як чинник підготовки до майбутньої педагогічної 

професії. 
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Наукова та громадська діяльність 

І. М. Дичківської 

 
Наукова та громадська діяльність Ілони Миколаївни 

Дичківської стала невід’ємною частиною її роботи у 

Рівненському державному гуманітарному університеті. 

Вона успішно втілює в життя основні принципи 

науковості : спостерігати, досліджувати, працювати. 

Значну увагу, Ілона Миколаївна Дичківська приділяє 

викладанню навчальних дисциплін «Порівняльна 

педагогіка», «Педагогічна етика», «Історія дошкільної 

педагогіки», «Інноваційні педагогічні технології». 

Ілона Миколаївна здійснює наукове керівництво 

бакалаврськими, магістерськими роботами; очолює 

лабораторію консалтингу дошкільної освіти, яка діє при 

кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) 

імені проф. Т. І. Поніманської.  
Дичківська І. М. – активний учасник міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій : 

«Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів для 

дошкільної освіти» (м. Рівне-Кременець, 2012 р.), 

«Проблеми інклюзивної освіти у дошкільних навчальних 

закладах» (Рівне, 2014), «Інтеграція педагогіки Монтессорі 

в роботу сучасного дошкільного закладу» (до 20-річчя 

впровадження методу Марії Монтессорі в Рівненській 

області, 17-19 листопада 2015 року, м. Кузнецовськ). 

Професор Ілона Миколаївна Дичківська – член 

спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських 

дисертацій в Рівненському державному гуманітарному 

університеті (Рівне, 2010-2012 рр., 2015-2016 рр.); виступає 

опонентом та експертом кандидатських дисертацій у 

спеціалізованих вчених радах. 

І. М. Дичківська, як вчений і педагог, плідно працює 

над розробкою наукових проектів та виконанням 

держбюджетних науково-дослідних тем : «Розробка 

технологій професійної підготовки педагога до роботи в 
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інноваційних дошкільних закладах» (державний 

реєстраційний № 0111U001028); держбюджетна тема 

«Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу 

діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в 

умовах інклюзивної освіти» (державний реєстраційний 

№ 0113U001204). Була керівником держбюджетної теми 

«Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей 

з різними освітніми можливостями на основі ідей 

М. Монтессорі» (державний реєстраційний номер 

0115U000267). Як здібний організатор, Ілона Миколаївна 

бере активну участь у виховній роботі зі студентами, у 

підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів 

студентських наукових робіт. Серед них є переможці 

Всеукраїнської олімпіади з дошкільної педагогіки і 

переможці Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з педагогічних наук, а також Ілона 

Миколаївна керує і студентським науковим гуртком, який 

працює над тематикою «Педагогічні інновації у дошкільній 

освіті : створення, освоєння і розповсюдження».  

Окрім роботи в РДГУ, професор здійснює наукове 

керівництво педагогічним процесом ДНЗ № 7 та НВК № 10 

м. Вараш (Кузнецовськ) Рівненської області, які працюють 

за методикою М. Монтессорі. 

Наукову й викладацьку роботу 

Дичківська І. М. поєднує з активною громадською 

діяльністю, вона очолює волонтерську роботу студентів – 

майбутніх логопедів (спеціальність «Дошкільна освіта», 

«Спеціальна освіта. Логопедія») у Рівненській громадській 

організації «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін», 

Рівненському навчально-реабілітаційному центрі 

«Особлива дитина», реабілітаційному дитячому центрі 

«Пагінець». 
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Перелік авторефератів дисертацій, на які 

І. М. Дичківська  
здійснювала опонування 

 
1. Дзюбишина Н. Б. Педагогічний реформізм у 

Чехословаччині в міжвоєнний період (1918-1938 рр.) : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Н. Б. Дзюбишина. 

 

2. Крижанівський А. І. Формування професійної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи з 

використанням веб-технологій у педагогічних коледжах : 

автореф. дис. … канд.. пед. наук : 13.00.04. – теорія і 

методика професійної освіти / А. І. Крижанівський. 

 

3. Куземко Л. В. Підготовка майбутніх вихователів до 

реалізації індивідуального підходу в роботі з дітьми : 

автореф. дис. … канд.. пед. наук : 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти / Л. В. Куземко. 

 

4. Скринька О. Л. Дисциплінуюче виховання в 

педагогічній спадщині Джона Локка : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки / О. Л. Скринька. 
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Перелік авторефератів дисертацій, на які 

І. М. Дичківська подавала відгуки 
 

1. Антипін Є. Б. Ідеї наступності трудового виховання 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у 

вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки 

ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Є. Б. Антипін. 
 

2. Бедрань Р. В. Педагогічні умови виховання 

культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових 

групах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 – 

дошкільна педагогіка / Р. В. Бедрань. 
 

3. Лавренчук Ю. М. Гуманістичні ідеї в педагогічній 

спадщині М. І. Пирогова та М. О. Корфа: порівняльний 

аналіз : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / 

Ю. М. Лавренчук. 
 
4. Лісневська Н. В. Педагогічні умови створення 

здоров’язберігаючого середовища в дошкільному 

навчальному закладі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 – дошкільна педагогіка / Н. В. Лісневська. 

 

5. Новик І. М. Підготовка майбутніх учителів 

початкових класів до діагностичного супроводу розвитку 

пізнавальних інтересів молодших школярів : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / І. М. Новик. 
 

6. Сиротич Н. Б. Підготовка майбутніх вихователів до 

формування творчих умінь у старших дошкільників 

засобами театрально-мовленнєвої діяльності : автореф. 
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дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 – дошкільна педагогіка / 

Н. Б. Сиротич. 

 
7. Тукач В. П. Становление и развитие 

инновационного дошкольного образования в республике 

Беларусь (вторая половина 80-гг. ХХ в. – начало ХХI в.) : 

автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования / 

В. П. Тукач. 



 49 

І. М. Дичківська – член редакційної колегії 

збірників наукових праць 

 

Професор Дичківська Ілона Миколаївна – член 

редакційної колегії збірника наукових праць Рівненського 

державного гуманітарного університету: «Філософія. 

Педагогіка. Суспільство» 

1. Філософія. Педагогіка. Суспільство : зб. наук. пр. 

РДГУ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [редкол. : Л. М. Шугаєва, 

І. І. Булига, І. М. Дичківська та ін.]. – Рівне : Вид. О. Зень, 

2011–2012. – Вип. 1–2. 
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І. М. Дичківська – учасник Міжнародних, 

Всеукраїнських, міжвузівських наукових та 

науково-практичних конференцій, симпозіумів, 

конгресів та педагогічних читань 
 

1. Республіканська науково-практична конференція 

«Ідеї формування гармонійно розвиненої особистості у 

спадщині В. О. Сухомлинського та їх творча реалізація в 

умовах  перебудови школи» (Кіровоград, 1988). 

2. Міжвузівська конференція «В. О. Сухомлинський – 

видатний педагог-новатор» (Рівне, 1988). 

3. Науково-практична конференція «Творче 

використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського 

в умовах перебудови» (Луцьк, 1988).  

4. Науково-практична конференція «Питання 

виховання учнів на ідеях миру» (Рівне, 1989). 

5. Всесоюзна науково-практична конференція 

«Психологія – перебудові народної освіти» (Москва, 1989). 

6. Науково-практична конференція «Розвиток 

педагогічної освіти і науки в західних областях України» 

(Тернопіль, 1990). 

7. Науково-практична конференція «Формування і 

становлення сучасного вчителя» (Рівне, 1990). 

8. Міжнародна наукова конференція «Виховання 

учнівської молоді у дусі миру і нове політичне мислення 

(Рівне, 1990). 

9. Міжвузівська конференція «Вчитель і суспільство: 

досвід, проблеми, пошуки» (Ізмаїл, 1990). 

10. Республіканська науково-практична конференція 

«Використання спадщини забутих і повернутих діячів науки 

і культури в навчальному процесі педагогічного вузу і 

школи» (Рівне, 1991). 
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11. Міжвузівська науково-практична конференція 

«Позакласна робота по вихованню школярів у дусі миру» 

(Рівне,1991). 

12. Всесоюзна науково-практична конференція 

«Народна педагогіка і сучасні проблеми виховання» 

(Чебоксари, 1991). 

13. Всесоюзна науково-практична конференція 

«Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського в сучасній 

практиці дошкільного виховання» (Одеса, 1991). 

14. Науково-практична конференція «Формування і 

становлення творчої особистості вчителя» (Рівне, 1991). 

15. Міжвузівська науково-практична конференція 

«Освіта і незалежна Україна» (Рівне, 1991). 

16. Міждержавна науково-практична конференція 

«Гуманізація навчання і виховання дітей дошкільного віку» 

(Рівне, 1992).  

17. Міжнародна наукова конференція 

«Я. А. Коменський і педагогічна сучасність» (Одеса, 1992). 

18. Міжвузівська науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми виховної роботи школи і підготовка 

вчителя-вихователя» (Барнаул, 1992).  

19. Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми морального виховання» (Чебоксари, 

1993). 

20. Міжнародна науково-практична конференція 

«Використання педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського в навчально-виховному процесі 

школи і вузу» (Рівне, 1993). 

21. Міжнародна науково-практична конференція 

«Класична педагогіка і філологія в світлі сучасних завдань 
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27 

Контекстний підхід у формуванні готовності педагога 

до інноваційної діяльності  
123 

Концепція вільного виховання О. С. Нілла у вимірі 

сучасних проблем педагогічної інноватики  
155 

Концепція М. Монтессорі в інноваційній підготовці 

педагога  
103 



 84 

Концепція українського національного дитячого 

садка С. Ф. Русової  
64 

Креативність як складова інноваційної діяльності 

педагога в контексті ідей В. О. Сухомлинського  
156 

Курсові та дипломні роботи з дошкільної педагогіки  

 
5 

М. Монтессорі : теорія і технологія  13, 20 

М. Монтессорі про творчу роль педагога у розвитку 

індивідуальності дитини  
77 

Моделі духовного розвитку дитини в зарубіжних 

педагогічних теоріях  
111 

Моделювання професійної діяльності у педагогічних 

іграх  
57 

Монтессорі М. Підготовка вчителя 86 

Монтессорі М. Яким повинен бути Монтессорі – 

вчитель  
78 

Морально-трудове виховання дітей як засіб 

підготовки до школи 
61 

Музичний текст як засіб формування емоційно-

моральних взаємин старших дошкільників  

 

62 

"Наиболее талантливая русская последовательница" 

идей М. Монтессори : [про російського педагога в 

галузі дошкілля Юлію Фаусек] 

88 

Народна творчість як засіб морального виховання 

дошкільників  
66 

Науково-дидактичні основи новітніх технологій 

навчання  

 

91 

Основи педагогічної інноватики  6 

Особистісно-професійний саморозвиток майбутнього 

вихователя в інноваційному освітньому просторі  
164 

Особливості використання дидактичного матеріалу в 

системі М. Монтессорі  
98 



 85 
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Педагогічна інноватика: сучасний погляд  116 
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дошкільного віку  

 

151 

Система розвивального навчання О. Декролі як 

інноваційна педагогічна технологія  
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129 
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