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Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні
покажчики» присвячено науковій та педагогічній
діяльності Лілії Василівни Макаренко, кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти.
В покажчик вміщені бібліографічні дані на наукові та
науково-методичні праці Л. В. Макаренко, опубліковані
з 1994 р. по 2018 р.
Покажчик стане в нагоді педагогам-практикам,
науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним
працівникам та студентам.
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Від укладачів
Бібліографічний покажчик присвячено науковій та
педагогічній діяльності Лілії Василівни Макаренко,
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної
освіти
Маріупольського
державного
університету.
Бібліографічний покажчик приурочено до ювілею
Л. В. Макаренко.
Покажчик містить публікації, які відтворюють науковий
доробок Л. В. Макаренко з проблем дошкільної освіти,
зокрема з питань естетичного виховання дітей
дошкільного віку.
Матеріал розміщено за роками, а в межах року – в
алфавіті назв публікацій. Видання вміщує допоміжний
іменний покажчик 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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СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА
Макаренко Лілія Василівна – кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри дошкільної освіти Маріупольського
державного університету.
Після закінчення Запорізького педагогічного училища
(1972 р.) за спеціальністю «Дошкільне виховання»
працювала музичним керівником у закладі дошкільної
освіти № 10 м. Бердянськ.
У 1978 році закінчила Бердянський державний
педагогічний
інститут
імені
П. Д. Осипенко
за
спеціальністю «Педагогіка та методика початкового
навчання», за фахом – вчитель початкових класів.
У вересні 1985 р. почала працювати в Бердянському
державному педагогічному інституті (з 2002 р. –
Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ))
на факультеті «Дошкільне виховання»:
 1985 – 1991 рр. – асистент кафедри теорії і
методики дошкільного виховання факультету дошкільного
виховання;
 1991 – 1995 рр. – старший викладач кафедри теорії і
методики дошкільного виховання факультету дошкільного
виховання;
 1995 – 2003 рр. – завідувач кафедри теорії і
методики дошкільного виховання факультету дошкільного
виховання Бердянського державного педагогічного
університету.
У 1994 році
педагогічному
дисертацію на
педагогічних

в Московському державному відкритому
університеті Макаренко Л. В. захистила
здобуття наукового ступеня кандидата
наук (нострифікація в Луганському
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державному
педагогічному
університеті
імені
Т. Г. Шевченка у 2001 р.). Тема дисертації – «Педагогічні
умови формування театралізованої діяльності у дітей
старшого дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.01
Теорія та історія педагогіки (науковий керівник – Наталія
Федорівна Виноградова, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент РАО).
У 2000 році одержала вчене звання доцента кафедри
теорії та методики дошкільного виховання БДПУ.
З 2005 по 2009 рік працювала на посаді декана
факультету естетичного та фізичного виховання,
завідувача кафедри музичного виховання та хореографії
БДПУ.
Керуючи факультетом естетичного та фізичного
виховання Лілія Василівна здійснювала міжнародне
співробітництво та встановлювала зв’язки з іншими
закладами освіти, науковими установами, міжнародними
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організаціями. За запрошенням декана на кафедру
музичного виховання та хореографії приїхав працювати
викладач Софіївського національного хореографічного
училища Мар’ян Васильєв.
Студенти БДПУ щорічно брали участь у міжнародних
фестивалях,
конкурсах,
олімпіадах
хореографічної
майстерності. У 2008 р. Л. В. Макаренко супроводжувала
студентів спеціальності «Хореографія» на міжнародний
хореографічний фестиваль, який проводився Асоціацією
«Дружба і танець» у м. Сюллі Сюр Люар (Франція), де
були представлені танцювальні колективи Польщі,
України, Росії та Франції.
У 2010 р. Макаренко Л. В. – директор Інституту
естетичного та фізичного виховання БДПУ.
У 2011 р. отримала додаток до диплому «Doctor of
Philosophy».
З 2010 р. – по серпень 2018 р. Макаренко Л. В. – доцент
кафедри дошкільної освіти БДПУ. Крім навчальнометодичної
роботи
займається
науково-дослідною
роботою. Нею була розроблена оригінальна методика
залучення дітей дошкільного віку до театралізованої
діяльності, що отримала високу оцінку як педагогівпрактиків, так і науковців. Протягом шести років була
організатором студентського фестивалю «Театральна
палітра», який проводився не лише в стінах університету
БДПУ, а і в масштабах міста.
З вересня 2018 р. і до теперішнього часу Макаренко
Лілія Василівна – доцент кафедри дошкільної освіти
Маріупольського державного університету.
В Маріупольському державному університеті Лілія
Василівна продовжує здійснювати науково-дослідну та
навчально-методичну
роботу.
Викладає
навчальні
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дисципліни: «Теорія та методика музичного виховання в
дошкільному
навчальному
закладі»,
«Дитяча
театралізована діяльність», «Педагогіка загальна», «Історія
вищої освіти». Керує курсовими, кваліфікаційними
роботами зі спеціальності «Дошкільна освіта».

Постановка студентських театральних вистав під керівництвом
Л. В. Макаренко в МГУ.

Після вивчення дисципліни «Дитяча театралізована
діяльність» в МГУ заліковим заходом є постановка
студентських вистав, що розширює рамки можливостей
майбутніх вихователів у практичній підготовці до
майбутньої діяльності, формує їх світогляд, виховує
високий художній смак засобами театрального мистецтва.
Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських
науково-практичних конференціях. Член журі ІІ етапу
олімпіади за напрямком «Дошкільна освіта» зі
спеціальності «Дошкільна освіта» серед студентів ЗВО
України
(Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди, 2017–2018 рр.).
Проводить популяризацію використання інноваційних
педагогічних технологій у вирішенні завдань музичного
розвитку дошкільників та організації театралізованої
діяльності в закладах дошкільної освіти на курсах

11

підвищення кваліфікації вихователів і музичних керівників
(м. Енергодар, м. Запоріжжя, м. Бердянськ, м. Маріуполь)
та в публікаціях у фахових виданнях.
Творчий доробок Л. В. Макаренко нараховує близько
100 публікацій і включає монографії, навчальні посібники
та наукові публікації з питань естетичного виховання дітей
дошкільного віку.
Нагороджена:
 почесними грамотами Бердянського державного
педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко;
 нагрудним знаком «Відмінник освіти України» за
успіхи у вихованні молоді (посвідчення № 83138 наказ
№ 679-к від 4.07.2007 р.);
 почесною грамотою Запорізької обласної ради за
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
значний
особистий
внесок
у
підготовку
висококваліфікованих спеціалістів, плідну науковопедагогічну діяльність (від 12.11.2008 № 873-р).
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