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ВНЕСОК Т.І.ПОНІМАНСЬКОЇ В РОЗБУДОВУ ДОШКІЛЛЯ 

ХЕРСОНЩИНИ 

 

Педагогіка – це насамперед рух і розвій педагогів-особистостей, які 

власними концепціями, проектами, програмами збагачують і 

урізноманітнюють освітню теорію та освітянську практику.  

В українській педагогіці другої половини ХХ століття і початку ХХІ 

століття до таких постатей належить  Тамара Іллівна Поніманська, чарівна 

жінка, блискучий педагог-майстер, талановитий керівник, просвітитель і 

учитель життя, яка відчайдушно уяскравлювала духовний стан і ауру нашого 

суспільства, керуючи численними дослідженнями з проблем гуманізації 

освіти, морального виховання. 

Життя й творчі здобутки Т.І.Поніманської тісно пов’язані з 

освітянською системою Таврійського краю, адже з самого початку 

ліцензування й акредитації в Херсонському державному університеті 

спеціальності «Дошкільна освіта» вона була активним учасником усіх 

науково-практичних заходів, членом експертної комісії, сприяла підготовці 

перших дисертацій із проблем дошкільної освіти в ХДУ, проходженню 

науково-педагогічного стажування  наших колег на базі свого вишу. 

Особливо завдячуємо Тамарі Іллівні за підтримку наукових пошуків 

освітян Херсонщини. Так, у жовтні 2013 року вона виступила офіційним 

опонентом на захисті дисертаційної роботи «Підготовка майбутніх 



вихователів до впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля в практику 

роботи ДНЗ», виконаної під керівництвом декана факультету дошкільної та 

початкової освіти ХДУ доктора педагогічних наук професора Л.Є.Петухової. 

Справжній громадянський подвиг продемонструвала Тамара Іллівна в червні 

2014 року, коли здійснила опонування дисертаційної роботи нашої першої 

випускниці спеціальності «Дошкільна освіта» І.М.Цюпак з теми «Виховання 

дошкільників у вітчизняних навчально-виховних закладах Херсонщини 

(друга половина ХХ століття)» на здобуття  наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки на анексованій території Криму на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 53.130.01 у Республіканському вищому навчальному закладі 

„Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). 

Їі діяльність на освітянській ниві спрямована на досягнення головної 

мети сьогодення: підготовку та виховання фахівців нової генерації, які 

завдяки обізнаності з національно-культурними особливостями розвинених 

країн світу будуть глибше розуміти та цінувати надбання власного народу, 

підносити та утверджувати Україну в очах європейського та світового 

співтовариства. 

Жіночність і привабливість, душевність і щирість у ставленні до людей у 

поєднанні з найвищим рівнем компетентності й культури – усе це викликає 

глибоку любов і повагу до Тамари Іллівни. 

Попри всі відповідальні завдання, які на „відмінно” виконувала 

Т.І.Поніманська як адміністратор, вона залишалася доброзичливою й 

інтелігентною, щирою й доступною у спілкуванні людиною, у якій природно 

поєднувалися відданість роботі й колегам, делікатність і чесність, глибокий 

розум і щедре серце. Нас завжди чарували її життєлюбність, багатострунна 

витончена духовність, оптимізм, переживання за долю іншого. 

Отже, украй перспективним для теперішніх і майбутніх поколінь 

науковців є дослідження такого видатного феномена сучасної педагогічної 

науки як Тамара Іллівна Поніманська. 



 

 

 

 


