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Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні
покажчики» присвячено науковій та педагогічній
діяльності Юлії Миколаївни Косенко, кандидата
педагогічних наук, професора кафедри дошкільної
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Від укладачів
Бібліографічний покажчик присвячено науковій та
педагогічній діяльності Юлії Миколаївни Косенко,
кандидата педагогічних наук, професора кафедри
дошкільної освіти.
Покажчик містить 155 описи публікацій, які
відтворюють науковий доробок Ю. М. Косенко з проблем
загальної педагогіки, дошкільної та професійної освіти.
Матеріал розміщено за роками, а в межах року – в
алфавіті назв публікацій. Видання вміщує допоміжні
іменний та предметний покажчики, з посиланнями на
відповідні номери хронологічного ряду.
Знак * в кінці бібліографічного опису означає, що дана
публікація є в фондах бібліотеки МДУ.
Бібліографічні
описи
відповідають
вимогам
ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила», ДСТУ 3582-2013
«Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень
українською мовою».
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Юлія Миколаївна Косенко
Ю. М. Косенко – кандидат педагогічних наук, професор
кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного
університету, Відмінник
народної освіти УРСР (1991),
Відмінник освіти України (2001),
лауреат конкурсу «Маріуполець
року) в номінації «За видатні
досягнення у розвитку науки
(академічна
наука)»
(2008),
нагороджена знаком «Софія
Русова» (2011).
Її ім’я добре знають у колі
науковців – викладачів вищих
навчальних закладів України,
педагогів дошкільних навчальних закладів міста
Маріуполя, випускників спеціальності «Дошкільне
виховання» Бердянського педінституту, випускників і
студентів Маріупольського державного університету. І це
цілком зрозуміло, адже у вищій школі Юлія Миколаївна
працює вже 37 років. За цей період вона пройшла шлях від
асистента до першого проректора університету, професора
кафедри. Однак незмінним залишається одне: відданість
педагогічній справі, щоденна наукова і методична робота
задля того, аби кожна зустріч зі студентами була для них
новою висотою у професійній підготовці, а співпраця з
вихователями дошкільних навчальних закладів слугувала
трансформації досягнень педагогічної науки у практику
виховання дітей дошкільного віку. Усі, хто знають Юлію
Миколаївну упродовж багатьох років, називають її
професіоналом високого рівня, вимогливою до студентів й,
насамперед до себе. Її поважають, до її думки
дослухаються. Себе ж вона називає людиною на своєму
місці, адже робота викладача для неї не просто професія, а
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покликання і хобі водночас. Свою професійну кар’єру
вважає успішною, такою про яку і не мріяла.
На початку 80-х сільська дівчина з Поділля хотіла стати
вчителькою початкових класів, працювати на рідній
Хмельниччині, через це і вступила на шкільне відділення
Хмельницького педучилища. Відмінницю, активістку,
організатора різноманітних заходів за роки навчання в
училищі помітили і вже коли вона стала випускницею,
запропонували вступати до педагогічного інституту, щоб
повернутися в училище викладачем дошкільної педагогіки.
Студентські роки, проведенні в Запорізькому
педінституті, – це не лише відмінне навчання, а й активна
громадська робота, звання Ленінського стипендіата зі
щомісячною фінансовою винагородою у 100 карбованців.
Саме у ці роки проросли перші паростки її науководослідницької роботи. Її студентська наукова робота у
1979 році була відзначена срібною медаллю ВДНГ СРСР.
Навчання в інституті за індивідуальним графіком
поєднувала з роботою вихователя дитячого садка. З часом,
державний розподіл на посаду асистента кафедри дошкільної педагогіки, щасливе заміжжя, народження сина.
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З 1985 року педагогічний факультет із Запоріжжя було
переведено в Бердянськ і в житті Юлії Миколаївни
Косенко розпочинається новий, бердянський, період.
В педінституті вона працює старшим викладачем кафедри
дошкільної педагогіки і психології, активно займається
науковою роботою під керівництвом К. Й. Щербакової і в
1990 році успішно захищає кандидатську дисертацію. На
посаді заступника декана факультету дошкільного
виховання набуває нового досвіду творчої роботи зі
студентами, а у 1993 році доцент Ю. М. Косенко очолила
кафедру дошкільної педагогіки і психології.
Знакова подія у її житті відбулася у лютому 1997 року.
З Костянтином Васильовичем Балабановим, ректором
Маріупольського гуманітарного інституту, вони зустрілися
за збігом обставин. Після нетривалої розмови, вона
отримала пропозицію обійняти посаду проректора з
навчальної роботи. Як говорить сама Юлія Миколаївна,
для неї це було несподіванкою. З деяким неспокоєм
13 березня 1997 року вона змінила попереднє успішне
місце
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роботи, переїхала з Бердянська в Маріуполь, а натомість
отримала новий вид діяльності, доброзичливу робочу
атмосферу, взаєморозуміння колег. Згодом зрозуміла: доля
вже вкотре подарувала їй щасливу нагоду бути корисною
справі освіти, реалізувати себе в професії і, що
найважливіше, працювати у команді керівника –
потужного стратега і лідера. Посада проректора вимагала
надзвичайно високої особистої відповідальності, але довіра
і підтримка ректора, ділові дружні стосунки з колегами
допомагали й надихали в роботі. Для Ю. М. Косенко це
був не просто новий життєвий етап, а вищий щабель у
професійній кар’єрі, серйозне випробування на готовність і
спроможність бути успішним менеджером в організації
навчального процесу у вищому навчальному закладі. Цей
період вона згадує з особливою теплотою: «Це була
надзвичайно напружена, але приємна і результативна
робота разом із командою колег-однодумців».
З 2006 року Юлія Миколаївна працює на посаді
професора кафедри дошкільної освіти. Вона щаслива від
того, що доля знову повернула їй статус викладача. У її
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науковому доробку – понад 150 наукових праць з проблем
дошкільної і професійної освіти, зокрема низка навчальних
та навчально-методичних посібників для студентів:
«Українська етнопедагогіка. Курс лекцій» (2004), «Основи
загальної педагогіки. Курс лекцій» (2005), «Загальна
педагогіка» (2008), «Загальна педагогіка» (2011, 2016),
«Педагогіка: загальні основи, теорія виховання, теорія
навчання»
(2013,
2014),
«Основи
педагогічної
майстерності вихователя» (2013, 2014). Вона авторка книги
про свого наукового керівника «На бистрині життя.
Катерина Йосипівна Щербакова: людина, педагог, учений»
(2006).
Упродовж останніх десяти років вона читає лекції,
проводить семінарські заняття, реалізуючи нові підходи і
технології,
зокрема,
діалогове
навчання,
керує
педагогічною практикою студентів, викладає на курсах
підвищення кваліфікації вихователів. Щороку проводить
відкриті заняття для колег. На неї завжди чекають в
дошкільних навчальних закладах міста: вона консультує,
проводить майстер-класи, читає публічні лекції, керує
творчими проектами, приймає участь у різноманітних
освітніх заходах. Дошкільники міста радо зустрічають
студентів спеціальності «Дошкільна освіта» – акторів
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лялькового театру-студії – багаторічного творчого проекту
Юлії Миколаївни.
Уже другий рік поспіль в університеті реалізується ідея
ректора К. В. Балабанова – новий освітній проект
професора
Ю. М. Косенко
«Школа
професійної
майстерності викладачів МДУ». Заняття у Школі
користуються популярністю, адже на них, за участю
викладачів-початківців й досвідчених, авторитетних
доцентів і професорів, співробітників бібліотеки
обговорюються найактуальніші проблеми вищої школи.
Юлія Миколаївна щаслива жінка, дружина і мама. Її
дорослий син одружений, успішний в професії, турботливо
опікується життям своїх батьків.
Свій вільний час вона проводить у селі, на лоні
природи. Її гордість – 70 кущів чудових троянд, галявина
квітучої лаванди, інших квітів, що прикрашають двір
сільського будинку родини. Юлія Миколаївна Косенко,
успішна, впевнена у собі жінка, яка задоволена собою,
своїм сьогоденням й оптимістично сприймає кожний свій
завтрашній день.

Факультет філології та масових комунікацій
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Навчально-методичні посібники
25. Методичні рекомендації для підготовки дипломних
робіт : для студентів спец. «Дошкільне виховання». –
Бердянськ, 1993. – 28 с.
26. Програма педагогічної практики в групах дітей
раннього віку дитячого садка : для студ. 2 курсу денної
форми навчання спец. «Дошкільне виховання». –
Бердянськ : БДПІ, 1993. – 16 с.

1994
Навчально-методичні посібники
27. Дошкільна педагогіка : плани семінарських занять
для студентів заочної форми навчання спец. «Дошкільне
виховання». – Бердянськ, 1994. – 24 с.
28. Програма педагогічної практики в групах дітей
дошкільного віку дитячого садка : для студентів 3 курсу
денної форми навчання спец. «Дошкільне виховання». –
Бердянськ : БДПІ, 1994. – 26 с.

1995
Навчально-методичні посібники
29. Методичні рекомендації до вивчення дошкільної
педагогіки для студентів спеціальності «Дошкільне
виховання» (заочна форма навчання). – Бердянськ, 1995. –
36 с.
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1996
30. Л. С. Виготський
і
проблема
формування
професійної майстерності педагога // Питання вікової та
педагогічної
психології
у
науковому
доробку
В. Л. Виготського : матеріали наук.-практ. конф., присвяч.
100-річчю від дня народження Л. С. Виготського / за ред.
В. К. Демиденка, Ю. М. Косенко. – Бердянськ, 1996. –
С. 38–41.
31. Ред.: Питання вікової та педагогічної психології у
науковому доробку В. Л. Виготського : матеріали наук.практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народження
Л. С. Виготського. – Бердянськ, 1996. – 63 с. – Співред.
В. К. Демиденко.

1997
Навчально-методичні посібники
32. Методичні рекомендації до вивчення навчального
курсу «Загальна педагогіка», розділ «Дидактика». –
Бердянськ, 1997. – 66 с.

1998
Навчально-методичні посібники
33. Загальна
педагогіка :
програма
та
метод.
рекомендації для студентів спец. «Дошкільне виховання».
– Маріуполь : МГІ ДонДУ, 1998. – 22 с.
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1999
34. До питання про становлення професійної
майстерності молодого педагога вищого закладу освіти
// Україна – Греція: Історична спадщина і перспективи
співробітництва : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф.,
м. Маріуполь, 27–29 трав. 1999 р. – Маріуполь, 1999. –
Т. 2. – С. 131–133. *

2000
35. Модель ступеневої підготовки фахівця дошкільної
освіти у вищих навчальних закладах // Матеріали
міжнародної науково-теоретичної конференції до 80-річчя
НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, 18–19 жовт. 2000 р.
/ уклад.: П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко. – Київ : НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2000. – Ч. 1. – С. 84–86. – Співавт.
Л. В. Артемова. *
36. Ред.: Материалы ІІ итоговой (1999 г.) научнопрактической конференции преподавателей. – Мариуполь,
2000. – 310 с. *

2001
37. Організація виховної роботи у вищих закладах
освіти як умова ефективної підготовки спеціаліста
// Візитка, жовтень 2001, ЦІППО : з досвіду роботи ВНЗ
ІІІ–ІV рівня акредитації / уклад.: Г. В. Єльнікова,
О. А. Бондар. – Київ, 2001. – С. 16–21.
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Навчально-методичні посібники
38. Загальна педагогіка : конспекти лекцій для
студентів спец. 7.010101 Дошкільне виховання. –
Маріуполь, 2002. – 64 с.

2002
39. Вплив професійної майстерності викладача вищого
навчального закладу на фахову підготовку майбутніх
вихователів дітей дошкільного віку // Вісник наукових
статей Київського міжнародного університету. Серія :
Педагогічні науки. Психологічні науки. – Київ, 2002. –
Вип. І. – С. 69–78.
40. Гуманизм педагогического взаимодействия в
профессиональной деятельности воспитателя детского
сада // Теоретические и прикладные проблемы психологии
педагогического
межличностного
взаимодействия :
материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 19–
20 апр. 2002 г. : в 2 ч. – Минск : БГПУ, 2002. – Ч. 1. –
С. 221–223.
41. Про окремі аспекти розвитку дошкільної освіти в
м. Маріуполі // Мариуполь: история и перспективы : сб. тр.
науч.-практ. конф. : в 2 т. – Мариуполь, 2002. – Т. 2. –
С. 86–88. *
42. Професійна майстерність викладача вищого
навчального закладу дошкільного фаху: сутність і
структура // Матеріали IV підсумкової (2001 р.) наук.практ. конф. викладачів МГІ / за ред. К. В. Балабанова. –
Маріуполь, 2002. – С. 110–112. *
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43. Формування
професійної
компетентності
у
студентів – майбутніх вихователів дітей дошкільного віку
// Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень
II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України,
Нац.
пед.
ун-т
ім. М. П. Драгоманова ;
уклад.
П. В. Дмитренко,
Л. Л. Макаренко,
О. П. Симоненко;
редкол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін. – Київ : Вид-во НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Ч. 2. – С. 161–163.
44. Ред.: Декада студентської науки (2002) : тези
доповідей студентів. – Маріуполь : МГІ, 2002. – 39 с. –
Співред. Т. С. Оленіч.*
Навчально-методичні посібники
45. Вступ до спеціальності «Дошкільне виховання» :
програма для ВНЗ. – Маріуполь : МГІ, 2002. – 20 с. *
46. Етнопедагогіка : конспекти лекцій. – Маріуполь :
МГІ, 2002. – 108 с. *
47. Етнопедагогіка.
Спеціальність:
Дошкільне
вихованння : програма та метод. рекомендації (для вищих
навч. закладів). – Маріуполь : МГІ, 2002. – 20 с. *
48. Основи педагогічної майстерності : Конспекти
лекцій для студентів спец. 7.010101 «Дошкільне
виховання». – Маріуполь : МГІ ДонНУ, 2002. – 84 с. *

2003
49. Педагогічна культура вихователя дітей дошкільного
віку та шляхи її формування у період фахової підготовки у
вищому навчальному закладі // Матеріали V підсумкової
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(2002 р.) науково-практичної конференції викладачів,
м. Маріуполь, лют. 2003 р. : зб. наук. пр. / за ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2003. – С. 210–211.
Навчально-методичні посібники
50. Державна атестація студентів : метод. рекомендації.
– Маріуполь : МГІ, 2003. – Вип. 5. – 52 с. – Співуклад.
С. В. Яблоков. *
51. Екстернат : метод. рекомендації. – Маріуполь : МГІ,
2003. – Вип. 3. – 26 с. – Співуклад. С. В. Яблоков. *
52. Загальна педагогіка : робоча програма та навч.метод. план для студентів спец. «Дошкільне виховання»
(денна та заочна форми навчання). – Маріуполь : МГІ,
2003. – 46 с.
53. Основи
педагогічної
майстерності :
робоча
програма та навч.-метод. план для студентів спец.
«Дошкільне виховання» (денна та заочна форми навчання).
– Маріуполь : МГІ, 2003. – 44 с. *
54. Основи
педагогічної
майстерності :
робоча
програма та навч.-метод. план для студентів спец.
«Дошкільне виховання» (денна форма навчання). –
Маріуполь : МГІ, 2003. – 36 с. *
55. Основи
педагогічної
майстерності :
робоча
програма та навч.-метод. план для студентів спец.
«Дошкільне виховання» (заочна форма навчання). –
Маріуполь : МГІ, 2003. – 37 с. *
56. Форми організації навчального процесу та види
занять у вищому навчальному закладі : метод.
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рекомендації. – Маріуполь : МГІ, 2003. – Вип. 1. – 48 с. –
Співуклад. С. В. Яблоков. *

2004
57. Професійна майстерність педагога дошкільного
навчального закладу, її сутність та шляхи формування
// Матеріали VI підсумкової (2003 р.) науково-практичної
конференції викладачів МГІ : зб. наук. пр. / за ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь : МГІ, 2004. – С. 197–199. *
Навчально-методичні посібники
58. Українська етнопедагогіка : курс лекцій : навч.
посіб. для студентів пед. спец. вищих навч. закладів. –
Маріуполь : МГІ, 2004. – 128 с. *

2005
Навчально-методичні посібники
59. Основи загальної педагогіки : курс лекцій для
студентів пед. спец. вищих навч. закладів. – Маріуполь :
Новий світ, 2005. – 184 с. *
60. Українська
етнопедагогіка :
програма
навч.
дисципліни для підготовки бакалаврів спец. «Дошкільне
виховання». – Маріуполь, 2005. – 29 с. *

2006
61. Естетичне виховання в контексті професійної
підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів
// Збірник наукових праць Бердянського державного
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педагогічного університету. – Бердянск, 2006. – № 2 :
Педагогічні науки. – С. 31–36.
62. Идея национального воспитания дошкольников в
педагогическом наследии С. Ф. Русовой // Известия
Академии педагогических и социальных наук. – Москва :
Изд-во Моск. психолого-социального ин-та ; Воронеж :
МОДЭК, 2006. – Вып. 10 : Педагогические традиции
народов. – С. 602–605. – Соавт. Е. И. Щербакова.
63. Изучение педагогических традиций украинского
народа в системе профессиональной подготовки будущих
педагогов
дошкольников
// Известия
Академии
педагогических и социальных наук. – Москва : Изд-во
Моск. психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК,
2006. – Вып. 10 : Педагогические традиции народов. –
С. 252–255. *
64. Науково-педагогічні
дослідження
в
системі
професійної підготовки магістрів // Вісник Київського
міжнародного університету. Серія : Педагогічні науки : зб.
наук. пр. – Київ : КиМУ, 2006. – Вип. 8. – С. 145–154.
65. Педагогічна майстерність у контексті професійної
підготовки кадрів з дошкільного виховання // Наукові
дослідження – теорія та експеримент, 2006 : матеріали
ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 15–17 трав.
2006 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – Т. 4. – С. 77–80.
66. Професійна підготовка кадрів із дошкільного
виховання в Україні у другій половині ХХ – на початку
ХХІ століття як історико-педагогічна проблема // Наукові
записки
Ніжинського
державного
педагогічного
університету. Серія : Психолого-педагогічні науки. – 2006.
– № 5. – С. 187–190.
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67. Ред.: На бистрині життя. Катерина Йосипівна
Щербакова: людина, педагог, учений. – Маріуполь, 2006. –
96 с. – (Сер. «Видатні постаті в системі професійної
підготовки кадрів з дошкільного виховання в Україні» ;
Вип. 1). – Упоряд. та ред. *
Навчально-методичні посібники
68. Загальна педагогіка : робоча програма та навч.метод. план для студентів спец. «Дошкільне виховання»
(денна та заочна форми навчання). – Маріуполь : МГІ,
2006. – 48 с. *

2007
69. Впровадження здобутків українських учених у
професійну підготовку кадрів із дошкільного виховання:
(на матеріалі наукових спостережень кінця ХХ – поч.
ХХІ ст.) // Збірник наукових праць Бердянського
державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2007.
– № 3 : Педагогічні науки. – С. 32–40.
70. Науково-дослідна робота студентів в умовах
ступеневої освіти // Вища освіта України. Додаток 3 (т. 6).
Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до
європейського освітнього простору: Моніторинг якості
освіти / Ін-т вищої освіти АПН України. – 2007. – С. 127–
134.
71. Новогрецька мова у професійній підготовці
майбутніх вихователів: історія, стан, перспективи
// Розвиток еллінізму в Україні у ХVIII–ХХІ ст. : зб.
матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 21–
23 трав. 2007 р. – Маріуполь, 2007. – С. 246–252. *
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72. Об этнопедагогической подготовке будущих
воспитателей дошкольных учреждений к работе с детьмимигрантами // Известия академии педагогических и
социальных наук. – Москва : Изд-во Моск. психологосоциального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2007. – № 11. –
С. 537–542.
73. Основные аспекты профессиональной подготовки
будущих воспитателей в диссертационных работах конца
ХХ – начала ХХІ столетия (на материале исследований
украинских ученых) // Мир детства и образование : сб.
материалов междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти
А. Н. Троян. – Магнитогорск, 2007. – С. 457–460. *
74. Педагогіка життєтворчості у професійній підготовці
майбутніх вихователів // Дошкільна освіта. – 2007. – № 2. –
С. 18–20.
75. Педагогіка життєтворчості у професійній підготовці
майбутніх
вихователів
// Теорія
та
практика
життєтворчості : матеріали міжрегіональної наук.-практ.
конф. – Запоріжжя, 2007. – С. 107–116.
76. Проблема наступності дошкільної та початкової
освіти крізь виміри наукового супроводу професійної
підготовки
майбутніх
вихователів
// Гуманізація
навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. Спецвип. :
Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової
ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти : матеріали
всеукр. наук.-практ. конф., м. Слов’янськ, 17–18 трав.
2007 р. / за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Вид.
центр СДПУ, 2007. – С. 35–43.
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77. Професійна підготовка вихователів у педагогічних
училищах і коледжах (за матеріалами наукових досліджень
українських учених) // Вища освіта України. № 2 (додаток
1). Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія,
теорії, технології. – Київ ; Рівне, 2007. – Т. 1. – С. 114–118.

2008
78. Дошкільна галузь української педагогічної науки
наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття // Сучасне
дошкілля: реалії та перспективи : темат. вип. пр. НПУ
ім. М. П. Драгоманова / уклад. : І. І. Загарницька, Г. В. Бєлєнька, А. В. Карнаухова. – Київ : Вид-во НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 33–37.
79. Етнопедагогічний підхід до професійної підготовки
майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів
// Вісник
Прикарпатського
університету.
Серія :
Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 19–20. –
С. 67–74.
80. Категоріальні засади дослідження проблеми
професійної підготовки кадрів із дошкільного виховання
// Вісник Луганського національного педагогічного
університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні
науки. – 2008. – квіт. № 7 (146). – С. 145–154.
81. Методологічне
забезпечення
дослідження
професійної підготовки кадрів із дошкільного виховання в
Україні крізь виміри дослідницьких підходів // Актуальні
проблеми науки та освіти : матеріали Х підсумкової
(2007 р.) наук.-практ. конф. викладачів, м. Маріуполь,
1 лют. 2008 р. – Маріуполь, 2008. – С. 199–201. *
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82. Новогрецька мова у професійній підготовці
майбутніх педагогів дошкільної освіти: (історикопедагогічний аналіз) // Вища освіта України : теоретичний
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