
Секція (номер, назва) №0111U009200 

 Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку 

освіти в Україні    

ЗВІТ  
 про виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

(2018 р.)  

  

1. Керівник НДР: Заболотна Оксана Адольфівна _____________________________  

2. Номер державної реєстрації НДР: №0111U009200 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  2018 рік _____________________________________  

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків) 

Предмет дослідження – теоретичні і практичні засади та тенденції розвитку 

освітньої галузі у компаративній перспективі. 

Об'єкт дослідження – освіта у зарубіжжі як джерело впровадження інновацій в 

українському освітньому полі. 

Мета науково-дослідної роботи – на основі системного підходу обґрунтувати 

теоретичні засади розвитку освіти в окремих країнах, узагальнити практику 

діяльності навчальних закладів різного рівня та визначити перспективи 

використання їхнього конструктивного досвіду в організації освіти України.  

Основні завдання: 

 обґрунтувати теоретичні засади порівняльно-педагогічних досліджень 

середньої, вищої, професійної та альтернативної освіти; 

 розробити методологію здійснення ретроспективного аналізу становлення і 

розвитку окремих освітніх аспектів у зарубіжжі та розроблення періодизації 

їхнього розвитку; 

 запропонувати механізми узагальнення і типізації структурних, 

функціональних, змістових та методичних засад функціонування окремих 

навчальних закладів, що складають освітні системи зарубіжжя. 

 визначити особливості і тенденції розвитку окремих освітніх явищ 

зарубіжжя та окреслити можливості творчого застосування в Україні 

конструктивного зарубіжного досвіду.  
 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків) 

 Обґрунтувано основи порівняльно-педагогічного дослідження на 

філософському рівні. 



 Визначено особливості й логіку проведення порівняльно-педагогічного 

дослідження. 

 Випрацювано загальну методологію наукового пошуку в полі 

порівняльної педагогіки. 

 Описано методи порівняльно-педагогічних досліджень. 

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків) 

В процесі розробки теми: 

–  сформовано філософське підґрунтя порівняльно-педагогічного 

дослідження;  

– обґрунтовано необхідність розширення хронологічних меж порівняльно-

педагогічного дослідження та періодизації розвитку досліджуваного явища 

з метою визначення передумов його виникнення і сучасного стану; 

– охарактеризовано специфіку визначення структурно-змістових 

характеристик,  компаративного аналізу нормативно-законодавчого 

забезпечення освітніх явищ, обґрунтування стратегій розвитку; 

– окреслено можливості творчого застосування в Україні конструктивного 

досвіду, описаного в порівняльно-педагогічних дослідженнях, на 

законодавчому, науково-методичному, освітньо-адміністративному і 

шкільному / університетському рівнях.   

 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі 

порівняльних характеристик) (до 20 рядків):  _____________________________  

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  ________  

№  
з/п  

Показники  

Заплановано  
(відповідно 
до проекту),  

одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців 

(авторів) за тематикою НДР:  
      

1.1.  Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних:  
      

- Scopus        
- Web of Science        
- Index Copernicus        

1.2.  Публікації в матеріалах 

конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних 

 3  3  100% 



Scopus та/або Web of Science (або 

Index Copernicus для суспільних 

та гуманітарних наук)*  
1.3.  Статті у журналах, що включені 

до переліку наукових фахових 

видань України:  

      

з них: в журналах з 

особливим статусом 

(рекомендовані секціями)**  

      

1.4.  Публікації у матеріалах 

конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що 

увійшли до п. 1.2.)  

 21  21  100% 

1.5.  Монографії та розділи 

монографій, опубліковані за 

рішенням Вченої ради закладу 

вищої освіти (наукової установи)  

      

1.6.  Монографії та розділи 

монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в 

іноземних видавництвах  

      

1.7.  Підручники, навчальні посібники 

України  
      

1.8.  Словники, довідники        
2.  Підготовка наукових кадрів:        
2.1.  Захищено докторських 

дисертацій за тематикою НДР  
      

2.2.  Захищено кандидатських 

дисертацій за тематикою НДР  
      

3.  Охоронні документи на об’єкти 

права інтелектуальної 

власності, створені за 

тематикою НДР:  

      

3.1.  Отримано патентів України        
3.2.  Отримано свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на 

твір   

      

3.3.  Отримано патентів інших держав        
4.  Участь  з  оплатою  у 

 виконанні  НДР  (штатних 

одиниць/осіб):  

      

4.1.  Студентів        



4.2.  Молодих учених та аспірантів        
  

* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та 

описів отриманих патентів представляти на Web-сторінках організацій-

виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, 

оцінюються журнали категорії «Б» згідно з наказом Міністерства 
освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 148/31600.  

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).    

Заболотна О.А. – професор,  

Безлюдна В. В. – професор, 

Бондар Г. О. – доцент, 

Гут Н. В. – доцент, 

Шумаєва С.П. . – доцент,   

Щербань. І.Ю – доцент, 

Свиридюк О.В. – доцент, 

Павлюк  В. І. – доцент,    

Веремюк Л.Л. – доцент, 

Бойчевська І.Б. – доцент, 

Іванчук Г.П.  – доцент, 

Мамчур Є.А. – ст. викладач,           

Палагута І.В. – викладач, 

Лагодзінська В. С. – викладач, 

Краснобока О.Ю. – викладач, 

Комар О. С.   –  викладач,  

Комісаренко Т.М. – викладач. 

 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані 

патенти; теми захищених дисертацій.  

6.1.1 Монографії:      

6.1.3.2. Навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради 

університету;    

6.1.4 Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий 

коментар, бібліографічний покажчик тощо). 

6.1.5 Статті: 

6.1.5.1. Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз 

даних Web of Science та Scopus;    

6.1.5.2. Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної 

бази даних Index Copernicus; 



1. Zagoruiko Liudmyla Approaches to Educational Quality Assessment: the 

European Context / Liudmyla Zagoruiko // Порівняльно-педагогічні студії. – 

2018. – № 1(35). – P.36-43.   

2. Kapeliushna Tetiana, Liudmyla Zagoruiko. The Problem of the School English 

Textbooks’ Analysis: Ukrainian Contex / Tetiana Kapeliushna, Liudmyla 

Zagoruiko / Порівняльно-педагогічні студії. – 2018. – № 2(36).    

3. Svyrydiuk O. Future teachers’ training to work in a multicultural environment: 

comparative analysis of Canada and Ukraine / Olha Svyrydiuk // Studies in 

Management and Finance. – No. 11. – Poznan, 2018. – P. 87 – 94.  

 

6.1.5.3. Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор та включені до інших 

міжнародних наукометричних баз даних;    

6.1.5.4. Статті в закордонних виданнях; 

                                                                

6.1.5.4 Статті у фахових виданнях України; 

                                                                                                                                

 

 

6.1.5.7. Статті в інших виданнях України. 

1. Комар Ольга, Октамов Атабек. Лінгвокультурні особливості англійських та 

українських паремій / Атабек Октамов, Ольга Комар // Вісник Українсько-

туркменського культурно-освітнього центру УДПУ. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2018. –  

С. 53-58.  

2. Комісаренко Т.М. Вікторіанський підхід до жіночої освіти у ХІХ столітті в Англії / 

Т.М. Комісаренко // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18 жовтня 2018, 

Переяслав-Хмельницький). – С. 108-111.  

3. Лагодзінська В.С., Решетило Ю. Вивчення історії у школах Великої Британії  / Віта 

Лагодзінська, Юлія Решетило // Вісник Українсько-туркменського культурно 

освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. ― Умань, ВПЦ «Візаві», 

2018. ― Вип.2,Ч.ІІ ― С. 69-74. 

4. Палагута І.В., Гордієнко А. Особливості молодіжного сленгу в англійській мові  / В. 

Палагута, А. Гордієнко // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього 

центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 

С.102 - 107.    

6.1.6 Тези доповідей:    

6.1.6.1 Тези доповідей на міжнародних конференціях;       

 

1. Безлюдна В. В. Нові підходи до підготовки вчителя іноземних мов у Польщі 

/ В. В. Безлюдна // Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє: 

міжнародна наукова конференція. – Умань : 22-23 травня, 2018. – С. 9-11. 

2. Бойчевська І.Б. Основні тенденції мовної політики у країнах Європейського 

Союзу / І.Б. Бойчевська // Імплементація європейських стандартів в 

українські освітні дослідження: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної 

наукової конференції УАДО. – Київ, 2018. – С. 18-21.  



3. Веремюк Л.Л. Вимоги наукової етики до написання науково-педагогічних 

досліджень / Л.Л. Веремюк // Імплементація європейських стандартів в 

українські освітні дослідження : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної 

наукової конференції УАДО. – Київ, 2018. – С. 32-34. 

4. Веремюк Л.Л. Інноваційні навчальні технології в системі вищої освіти. / 

Л.Л. Веремюк // Інновації в сучасній освіті: український та світовий 

контекст: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 28 

вересня 2018 р., м. Умань: ВПЦ "Візаві", 2018 – С. 54-57.   2018. – С. 43–46.  

5. Заболотна О. Нова українська школа : очікування і реалії. / Оксана 

Заболотна, О. Ковальчук, С. Щудло // Імплементація європейських 

стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІ 

Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти 

(15 червня 2018 р.) Київ –Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 49-51. 

6.  Zabolotna О. Ukraine – EU: Cross-cultural Comparisons in Educational Research 

(Jean Monnet Module)  (0,2 д.а.)    

7. Загоруйко Л. Висвітлення проблем мовної освіти на сторінках зарубіжних та 

українських журналів / Людмила Загоруйко // Інновації в освіті: сучасні 

підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов : матеріали VI 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М.М., 2018. – С. 183–186. 

8. Загоруйко Л., Капелюшна Т. Забезпечення якості освіти дорослих в Норвегії: 

інституційний аспект / Людмила Загоруйко, Тетяна Капелюшна // Інновації 

в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнародної 

науково-практичної Інтернет-конференції (Умань, 28 вересня 2018 р.).  – 

Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 90–94. 

9. Загоруйко Л., Плотніков Є., Особливості впровадження персоналізованого 

навчання (на прикладі шкіл знань Kunskapsskolan у Швеції / Людмила 

Загоруйко, Євген Плотніков // Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі : 

матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7-8 червня 

2018 р.). /Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної.  – Київ-

Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 91–96.  

10. Іванчук Г.П. Суперечності процесу педагогічної освіти США / Г. П. Іванчук 

// Імплементація європейських освітніх стандартів в українській освіті 

дослідження: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції УАДО (15 

червня 2018, м. Київ). – С. 52-53. 

11. Комісаренко Т.М. Тенденції реформування освіти у світі / Т. М. Комісаренко 

// Імплементація європейських освітніх стандартів в українській освіті 

дослідження: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції УАДО (15 

червня 2018, м. Київ). – С. 63-65. 

12. Палагута І. В. Tutoring as one of the main forms of future teacher’s support in 

Great Britain  / І.В.Палагута // Імплементація європейських освітніх 

стандартів в українські освітні дослідження: матеріали  ІІ Міжнародної 

наукової конференції УАДО., 2018. –  С. 120-124. 



13. Свиридюк О. Інноваційні методи полікультурної освіти / Свиридюк О. В. // 

Інновації в сучасній освіті : український та світовий контекст: матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 вересня 2018 

року, м. Умань). – С.201 – 205. 

14. Свиридюк О. Полікультурна освіта майбутніх вчителів: порівняльний аспект 

Україна і  Канада  / Свиридюк О.В. // Трансформації та інновації в освіті у 

глобалізаційному світі : матеріали ІІ міжнародної конференції педагогічної 

компаративістики і міжнародної освіти (7-8 червня 2018, м. Київ). – С.193-

195. 

15. Свиридюк О. Стан полікультурного виховання в загальноосвітніх 

навчальних закладах  України / Свиридюк О. В. // Імплементація 

європейських стандартів в українські освітні дослідження: матеріали ІІ 

міжнародної наукової конференції УАДО (15 червня 2018 року, м.Київ). – 

С.128-131. 
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