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Освіта: 

 

Молодший спеціаліст, денна форма, диплом СМ №28095547 

від  30.06.2005. 

2001 – 2005 Путивльський педагогічний коледж імені 

С.В. Руднєва.  

Спеціальність: «Початкове навчання». 

Кваліфікація: Вчитель початкових класів, керівник гуртка 

екологічного виховання. 

 

Бакалавр, заочна форма, диплом СМ №35268829 від 30.06.2008. 

2005 – 2008 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Спеціальність: «Педагогічна освіта» 

Кваліфікація: Вчитель історії. 

 

Спеціаліст, заочна форма, диплом СМ №36781653 від 28.06.2009. 

2008 – 2009 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» 

Кваліфікація: Вчитель історії і правознавства. 

 

Бакалавр, заочна форма, диплом В17 № 217636 від 30.06.2017. 

2014-2017  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Факультет педагогіки і психології. 

Спеціальність: «Дошкільна освіта». 

Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку. Практичний психолог. 

 

Магістр, заочна форма, диплом М18 №167978 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. Практичний психолог. 

 

Аспірант, заочна форма. 

З 2019 року Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор пед. наук, проф. Цвєткова Ганна Георгіївна 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки.» 

Кваліфікація: Доктор філософії в галузі педагогіки 

 

Сфера наукових інтересів:  

педагогіка, формування основ критичного мислення старших дошкільників, 

інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті. 

 

Тема дисертаційного дослідження: 

 «Формування основ критичного мислення в дітей старшого дошкільного віку в різних 

видах активності». 
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Траєкторія працевлаштування:  

 

З 2005р. по 2007р. – вихователь групи продовженого дня в загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №78 міста Києва. 

З 2007 р. – вихователь в закладі дошкільної освіти №659 міста Києва 

 

Статті:  
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І. Кузьменко // ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ: 

колективна монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни ‒ Hameln : InterGING, 2020. 

‒195-219 с. 

 

Тези доповідей: 

 

1. Кузьменко І. Особливості розвитку логічного мислення старших 

дошкільників / Кузьменко І. // Освіта і наука − 2020. Зб. наукових праць. – К: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2020 – 472-473 с. 

 

2. Кузьменко І. Формування основ критичного мислення старших 

дошкільників: теоретичний аналіз проблеми / Кузьменко І. // Актуальні проблеми 

психології розвитку особистості. Зб. наукових праць. – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2020 – 

 

Участь у конференціях: 

 

1. Методологічний семінар «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової 

української школи» ( м.Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 9 квітня 2020) . 

«Формування мислення дітей старшого дошкільного віку засобами STEM технологій». 

 

2. Звітно-наукова студентська конференція «Освіта і наука - 2020» 

Факультету педагогіки і психології ( м.Київ, Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 6 травня 2020). «Особливості розвитку логічного мислення 

старших дошкільників». 

 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми психології розвитку особистості» (м.Київ, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, 14-15 травня 2020). «Формування онов критичного 

мислення старших дошкільників: теоретичний аналіз проблеми». 

 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція "Нова українська школа: 

наступність у підготовці старших дошкільників до навчання в першому класі" 

(м. Миколаїв 06 жовтня 2020 р.) "Формування критичного мислення молодшого школяра 

в умовах нової української школи". 

 

Онлайн-курси: 

 

1. Курс «Критичне мислення для освітян», наданий авторами програми, 

Сергієм Терно, Наталією Степановою та Сергієм Горбачовим через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus від 11.03.2020.  

 


