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1. Керівник НДР: Мельник Олексій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання). 

2. Номер державної реєстрації НДР: 0111U007545 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання: початок - 2017, закінчення - 2020. 

5. Короткий зміст проекту (до 20 рядків):  

• предмет дослідження- професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у 

вищому навчальному закладі . 

• об'єкт дослідження – зміст, форми, методи, технології, навчально-методичне 

забезпечення, педагогічні умови ефективної професійної підготовки майбутніх інженерів-

педагогів у вищому навчальному закладі. 

• мета науково-дослідної роботи: удосконалення змісту, форм, методів, 

технологій, розробка навчально-методичного забезпечення, обґрунтування, виокремлення 

та впровадження педагогічних умов ефективної професійної підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі; 

• основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для 

досягнення мети: аналіз навчальних планів, програм, нормативних документів щодо 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі; визначення 

особливостей професійної діяльності інженерів-педагогів, структури їхньої фахової 

компетентності та можливості професійно орієнтованих дисциплін у її формуванні; 

виявлення, обґрунтування та впровадження педагогічних умов, розробка критеріїв, 

показників та рівнів  підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному 

закладі тощо. 

6. Результати виконання попереднього етапу (до 10 рядків):  

  Розроблені наукові доробки враховують специфіку підготовки інженерів -

педагогів в умовах педагогічного вищого навчального закладу. Перевага отриманих 

результатів зумовлена кількома чинниками: відсутністю в українській науці системних (на 

рівні дослідницьких інституцій) підходів до професійної підготовки фахівців 

комп’ютерних технологій, харчових виробництв, дизайн освіти – відтак домінуючим 

компонентом дослідження, реалізованого в межах даного проекту, є як кількісний 

параметр (кількість досліджуваних об’єктів, осяг навчально-методичних розробок, 

впроваджених у навчальний процес вищого навчального закладу) так і якісний – 

системність та інтеграція, змісту досліджуваних процесів. 

 

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

Для розв’язання поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: 

теоретичні: вивчення та аналіз філософської, психологічної, соціологічної, педагогічної і 

спеціальної літератури з метою виявлення різних точок зору на проблему, що вивчається, і 

визначення необхідних педагогічних умов ефективної професійної підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі; емпіричні: бесіда, анкетування, 

спостереження, вивчення документації, тестування; педагогічний експеримент з 

використанням різних педагогічних вимірювань (рейтинг, ранжування, багатофакторний 

аналіз), які допомагають одержати кількісні дані про рівень професійної підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі; математичні методи: 

статистична обробка одержаних даних. У процесі виконання роботи викладачами 

використовувалось матеріально-технічне оснащення лабораторій кафедри. 

 

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

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 

характеристик) (до 20 рядків):  



Важливою перевагою дослідження є увага до розробки та впровадження педагогічних 

умов ефективної підготовки інженерів-педагогів в умовах педагогічного вищого 

навчального закладу. Такі дослідження в Україні не проводяться, тому отримані результати 

є унікальними для розвитку вітчизняної науки в цілому. Щодо закордонних досліджень 

мусимо констатувати, що таких розробок теж обмежена кількість, тому якісна оцінка 

результатів, реалізована в межах виконання теми, представляє інтерес і для міжнародного 

наукового співтовариства, зрозуміло, для тих науковців і наукових видань, в фокусі уваги 

яких – український світній простір простір. 

Отримані наукові результати відповідають сучасному рівню досліджень у галузі теорії 

і методики професійної освіти. У цьому дослідженні вперше систематизовано, узагальнено 

й інтерпретовано теоретичні та практичні аспекти ефективної підготовки інженерів-

педагогів в умовах педагогічного вищого навчального закладу при викладанні професійно 

орієнтованих навчальних дисциплін . 

Варто констатувати, що головна відмінність і перевага пропонованого дослідження 

виявляється у якісній оцінці результатів первинних досліджень, у формуванні критеріїв і 

категорій аналізу національної освітньої практики, таким чином, методологія дослідження 

може бути адекватно реалізована і на прикладах інших національних, міжнаціональних та 

міжнародних рівнях. При цьому логіка проведеного дослідження доводить валідність 

дослідницьких процедур та формує необхідні умови їх ефективності. 

 

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  3 1 33 
- Web of Science  2 - - 
- Index Copernicus  25 15 60 

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних 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:  
20 10 50 

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.)  

10 8 80 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
1 1 100 

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
3 2 67 

1.7.  Підручники, навчальні посібники України  25 18 75 
1.8.  Словники, довідники  12 9 75 
2.  Підготовка наукових кадрів:     
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР     
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР  3 1 33 
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:  
   

3.1.  Отримано патентів України  3 2 67 
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  3 3 100 

4.2.  Молодих учених та аспірантів  7 7 100 

  

 

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада):  

Штатні співробітники:  

✓ Ткачук Станіслав Іванович – доктор педагогічних наук, професор; 

✓ Грітченко Анатолій Григорович – доктор педагогічних наук, професор; 

✓ Кравченко Тамара Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

✓ Малишевський Олег Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент; 

✓ Дубова Наталія Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

✓ Гервас Ольга Геннадіївна – кандидат педагогічних наук; 

✓ Гвоздецька Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук; 

✓ Коробань Оксана Валеріївна – викладач. 

Сумісники:  

✓ Дейниченко  Григорій Вікторович – доктор технічних наук, професор 

✓ Яшанов Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, професор 

Молоді вчені та аспіранти: 

✓ Ящук Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор  

✓ Мельник Олексій Сергійович – кандидат технічних наук, доцент; 

✓ Чичук Вадим Миколайович – кандидат педагогічних наук; 

✓ Захаревич Микола Анатолійович – кандидат педагогічних наук; 

✓ Філімонова Ірина Афанасіївна – аспірант; 

✓ Сажієнко Олександр Петрович – аспірант; 

✓ Джога Ольга Валентинівна – аспірант. 

Студенти:  

✓ Гедзик Андрій Андрійович – студент-магістрант; 

✓ Карапетян Олександр Сергійович – студент-магістрант; 

✓ Стельникович Максим Олександрович – студент-магістрант. 

 

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

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

теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за 

матеріалами досліджень за період виконання НДР)  

Монографії; 

1. Фахова підготовки вчителя до викладання у школі технології обробки тканини і 

волокнистих . матеріалів / авт. кол.: А. М. Гедзик, О. М. Коберник, С. І. Ткачук, 

С. М. Ящук [та ін.]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 280 с. 

2. Yashchuk S., Gvozdetska Y. Structure of professional competency of the engineer-

pedagogue of the food industry and the effects of professional preparation : Monograph // 

Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of 

Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – 1 st ed. – Riga, 

Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – Р. 258-279. 

 



Навчальні посібники рекомендовані МОН або Вченою радою університету; 

1. Технологічне обладнання харчової галузі: навч. посібн. / уклад. Наталія 

Вячеславівна Дубова. – Умань : Видавець «Сочінський», 2017. – Ч. 2. – 114 с. 

2. Дубова Н.В. Народні ремесла і промисли (лабораторний практикум) : навч.-метод. 

посібник для самостійної роботи студ. спец. 014.10 «Середня освіта» (Трудове навчання та 

технології) / [уклад. : Н. В. Дубова, В. С. Потапкін, В. В. Харитонова]. – Умань : «Візаві», 

2018. – 181 с. 

 

Навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради університету; 

1. Гервас О. Г. Організація архітектурно-дизайнерської діяльності : навчально-

методичний посібник / Гервас О. Г. – Умань : ФОП «АЛМІ»., 2017. – 150 с. 

2. Гервас О. Г. САПР обє’ктів середовища : навчально-методичний посібник / 

Гервас О. Г. – Умань : АЛМІ, 2017. – 180 с. 

3. Гервас О. Г. Проектування та виготовлення обє’ктів середовища : навчально-

методичний посібник / Гервас О. Г. – Умань: АЛМІ, 2017. – 200 с. 

4. Гервас О. Г. Лабораторний-практикум з дисципліни «Архітектурно-

дизайнерське матеріалознавство» / Гервас О. Г. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 

106 с. 

5. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства : навчальний посібник / 

уклад.: Т.В. Кравченко, Н.М. Попова. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 273 с.  

6. Логістика у ресторанному господарстві : навчальний посібник / уклад. Т.В. 

Кравченко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 161 с. 

7. Мельник О.С. Чисельні методи в інформатиці. /О.С. Мельник, О.В. Коробань. – 

Умань.: Візаві, 2017. – 114 с. 

8. Гервас О.Г. САПР об’єктів середовища. Навчально-методичний посібник / 

Гервас Ольга Геннадіївна. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «АЛМІ», 2018. 160 с. 

9. Гервас О.Г. Основи художнього проектування. Навчально-методичний 

посібник / Гервас Ольга Геннадіївна. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «АЛМІ», 

2018. - 183 с. 

10. Гервас О.Г. Обладнання та благоустрій об’єктів середовища. Ландшафтне 

проектування. Навчально-методичний посібник / Гервас Ольга Геннадіївна. – Умань: 

видавничо-поліграфічний центр «АЛМІ», 2018. - 118 с. 

11. Гервас О.Г. Дизайн та монументально-декоративне мистецтво. Кераміка та 

види керамічних виробів. Навчально-методичний посібник / Гервас Ольга Геннадіївна. – 

Умань: видавничо-поліграфічний центр «АЛМІ», 2018. - 112 с. 

12. Грітченко А.Г. Комп’ютерні технології у навчальному процесі / А.Г. Грітченко. 

– Умань: ВПЦ «Візаві», 2018 р. – 168c. 

13. Мельник О.С., Коробань О.В. Чисельні методи в інформатиці: Навчальний 

посібник / Укладачі: О.С.Мельник, О.В. Коробань. – Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 

2017. –  164с. 

14. Мельник О.С., Коробань О.В. Інформаійна логістика: Навчальний посібник / 

Укладачі: О.С.Мельник, О.В. Коробань. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. –  120 с. 

15. Мельник О.С., Коробань О.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: Курс 

лекцій / Укладачі: О.С. Мельник, О.В. Коробань. - Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 

2018. –  130с. 



16. Мельник О.С. Комп’ютерна анімація та 3D-моделювання: Навчальний 

посібник / Укладач: О.С. Мельник.- Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2018. –  141 с. 

 

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

бібліографічний покажчик тощо). 

1. Гервас О. Г. Лабораторний-практикум з дисципліни «Живопис та основи 

кольорознавства» / Гервас О. Г. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 89 с. 

2. Гервас О. Г. Лабораторний-практикум з дисципліни «Малюнок та пластична 

анатомія» / Гервас О. Г. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 66 с. 

Інші наукові видання (електронні посібники). 

1. Грітченко А.Г. Комп’ютерні технології у навчальному процесі: [Електронний 

ресурс]: електр. посіб.для пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / А.Г. Грітченко. – 47,6 МВ. 

– Умань : УДПУ, 2016. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: 

Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану. 

2. Філімонова І.А. Виробниче навчання: Навч.-мет.посібник для самостійної 

роботи студентів: [Електронний ресурс]: електр. посіб.для пед. вузів ІІІ – ІV рівнів 

акредитації / І.А. Філімонова. – 42,6 МВ. – Умань : УДПУ, 2016. – 1 електрон.опт.диск 

(CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 

41.0. – Назва з титул.екрану. 

3. Мельник О.С. Основи роботи в MS SQL Server [Електронний ресурс]: електр. 

посіб.для пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / О.С. Мельник. – 16 МВ.– Умань : УДПУ, 

2016. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, 

Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану. 

4. Гервас О.Г. Організація архітектурно-дизайнерської діяльності [Електронний 

ресурс]: електр. посіб.для пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / О. Г. Гервас. – 5,3 МВ.– 

Умань : УДПУ, 2017. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 

512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану. 

5. Грітченко А.Г. Комп’ютерні технології у навчальному процесі: [Електронний 

ресурс]: електр. посіб. для самостійного вивчення студентами курсу / А.Г. Грітченко. – 34 

МВ. – Умань, УДПУ, 2018. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: 

Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, браузер Opera, Microsoft Edge та ін.. – Назва з 

титул.екрану. 

6. Мельник О.С. Основи програмування [Електронний ресурс]: електр. посіб.для пед. 

вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / О.С. Мельник. – 16 МВ.– Умань, УДПУ, 2018. – 1 

електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows 

XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану. 

7. Чичук В.М. Операційні системи [Електронний ресурс]: електр. посіб. для студентів 

пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації / В.М. Чичук. – 18 МВ.– Умань, УДПУ, 2018. – 1 

електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows 

XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану. 

 

 

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of 

Science та Scopus; 

1. Azizov T.N. Calculation of reinforced concrete ceilings with normal cracks accounting 

the Chebyshev approximation  / T.N. Azizov, A.S. Melnyk,. M. Orlova // 6 th International 

Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures 

and Buildings” Transbud-2017. – Kharkiv, April 19-21, 2017. – S. 116-122. 

 



Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus; 

1. Ткачук С. І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти в 

умовах ринку праці. //С.І. Ткачук/ Вісник Житомирського державного університету імені 

Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. 

Сейко]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. – Вип.4 

(90). – с. 121-128. 

2. Ткачук С. І. Дидактичні умови організації самостійної роботи майбутніх 

учителів трудового навчання в умовах реформування вищої школи // С.І. Ткачук / Збірник 

наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / 

[гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1, Ч.1. – с. 152-160. 

3. Сажієнко О.П. «Професійна орієнтація майбутніх інженерів-педагогів 

комп’ютерного профілю» // О.П. Сажієнко / Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. 

– Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2, Ч.1. – с. 212-220. 

4. Філімонова І.А. Структура професійної компетентності у підготовці майбутніх 

фахівців у галузі харчових технологій / Філімонова І.А. // Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки» Херсонського державного університету. Index Copernicus International 

(Республіка Польща) – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 140-146. 

5. Гвоздецька Ю. Практична підготовка інженера-педагога сфери харчових 

виробництв у вищому навчальному закладі // Проблеми підготовки сучасного вчителя: 

збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини / [ред..кол.: Безлюдний О.І. (гол.ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – 

Випуск 15. – С.34-42. 

6. Філімонова І.А. Концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх 

фахівців-технологів у галузі харчових технологій / Філімонова Ірина // Збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол.ред.: 

М.Т.Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – В. 1. – С. 375-383 

7. Грітченко А.Г. Фізична рекреація педагогічних працівників ВНЗ засобами 

настільного тенісу/ А.Г. Грітченко, С.А. Пензай // Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – 

Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017 – Вип. 2. – С. 104–112.  

8. Kravchenko T. Professional activity of technology engineers in terms of innovative 

development in food industry / T. Kravchenko // Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Пала Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – 

Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – В. 1. – С. 224-231. 

9. Коробань О.В. Тенденції розвитку професійної освіти України в умовах 

євроінтеграції // Збірник наукових праць / Гол.  ред.: М.Т. Мартинюк. Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2017 – В.1.– С.192 – 200. 

10. Малишевський О. В. Технологічний підхід як основа формування фахової 

компетентності студентів спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» // 

Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та 

ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Випуск 15. – С. 276–282.  

11. Грітченко А.Г. Технологія програмування профілактико-оздоровчих занять із 

настільного тенісу для чоловіків-викладачів ВНЗ / А.Г. Грітченко, С.А. Пензай // научный 



журнал "ScienceRise. – К.: НПП ЧП «Технологический Центр», 2017. – №10(39). – С. 56–

63. 

12. Грітченко А.Г. Особливості програмування спортивних занять для осіб зрілого 

віку / А.Г. Грітченко, С.А. Пензай // международный научный журнал "ScienceRise. – К.: 

НПП ЧП «Технологический Центр», 2017. – №9(38). – С. 35–43 

13. Мельник О.С. Використання комп’ютерних програм для підвищення якості 

навчання студентів технічних спеціальностей / Мельник О.С., Стельникович М.О./ 

Збірник  матеріалів  V  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції молодих  учених  

«Наукова  молодь-2017»  (14  груд.  2017  р.,  м. Київ) [Електронний  ресурс]  /  за  ред.  

Спіріна О.М.  та  Яцишин А.В.  –  К.:  ІІТЗН НАПН  України,  2017.  –  С.  156–165  Режим  

доступу: http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2017.html. 

14. Мельник О.С. Оптимізація методичної системи навчання інформатики у 

коледжах технічних напрямів / О.С. Мельник,  А.А. Гедзик/ Збірник  матеріалів  VІ  

Всеукраїнської  науково-практичної  конференції молодих  учених  «Наукова  молодь-

2018»  (16  лист.  2018  р.,  м. Київ) [Електронний  ресурс]  /  за  ред.  Спіріна О.М.  та  

Яцишин А.В.  –  К.:  ІІТЗН НАПН  України,  2018.  –  С.  132–139. 

15. Мельник О. С. Теоретичні та експериментальні дослідження просторової 

роботи та крутильної жорсткості залізобетонних елементів перекриттів та мостів [Текст] / 

О. С. Мельник, О.М. Орлова // Молодий вчений. — 2018. — №11. – с. 460-463. 

 

Статті в закордонних виданнях: 

1. Чичук В.М. - Тенденции развития информационных технологий в трудах 

отечественных и зарубежных ученых // YEARBOOK (2016) , Volume 13: TRAKIA 

UNIVERSITY: FACULTY OF EDUCATION. STARA ZAGORA, – P. 206–213. 

2. Захаревич М.А. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій // М.А. Захаревич/ 

International scientific practical conference “Innovations and modern technology in the 

educational system: contribution of Poland and Ukranine”: Conference Proceedings, May 5-6, 

2017. –  р.97-99. 

3. Коробань О.В. Использование информацинных компьютерных технологий как 

способ повышения эфективности учебного процесса в современных Высших учебных 

заведениях : Списание "Педагогически форум" / година четвърта 2016, брой 3, 2016. – с. 

215-222.   

4. Филимонова И. А. Формирование профессиональной компетентности 

специалистов-технологов пищевой отрасли в условиях модернизации современного 

профессионального образования в Украине / Филимонова И.А., Ткачук С.И. // 

Современные образовательные технологии в подготовке педагога с учетом 

профессионального стандарта [Текст]: сборник материалов международной научно-

практической конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина. – Орехово-Зуево: 

Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2017. –  С. 474-480. 

5. T. Azizov, O. Melnyk, O. Orlova, A. Kalenchuk-Porkhanova, L. Vakal. Calculation 

of reinforced concrete ceilings with normal cracks accounting the Chebyshev approximation. - 

Theoretical & Applied Science. 05 (49), 2017,  рр. 180-189. 



6. Gvozdetska Yu. V., Filimonova I. A. Pedagogical conditions for formation of 

professional competence of future factors in the field of food technologies in professional 

preparation. The scientific method. 2018. No. 15, Vol. 1. Р. 57–60. 

7. Yaschuk S., Gvozdetska Yu. Structure of professional competency of the engineer-

pedagogue of the food industry and the effect on their aspects of professional preparation. 

Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of 

Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga: Baltija 

Publishing, 2018. P. 1. P. 258–279. doi: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5_13. 

 

Статті у фахових виданнях України; 

1. Ткачук С.І. Інформаційно-комунікаційні технології як педагогічна проблема 

підготовки майбутнього вчителя трудового навчання /С.І. Ткачук/ Підвищення якості 

освіти: стан, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет 

конференції. – Кривий Ріг: КДПУ, 2017. – С. 83-86. 

2. Ткачук С.І. Професійна компетентність вчителя трудового навчання як 

складова педагогічної майстерності. /С.І. Ткачук/ Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (Педагогічні науки). – Чернігів : ЧНПУ, 

2017. – Випуск 144.– С. 113-116. 

3. Філімонова І.А. Особливості інженерно-педагогічної діяльності майбутніх 

фахівців-технологів у галузі харчових технологій / Філімонова І.А. // Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і психологія: Зб. Наук. Праць. – Випуск 51 / Редкол.: В.І.Шахов (голова) 

та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – С. 90-94. 

4. Филимонова И.А. Ключевые компоненты профессиональной компетентности 

будущих специалистов-технологов пищевой отрасли / Филимонова Ирина Афанасиевна // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Том 1. – Київ, 2017. - № 1 (23) – с. 57-61 

5. Філімонова І.А. Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців-

технологів у вищих педагогічних навчальних закладах / Філімонова І.А. // Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 47 / редкол. – Київ-Вінниця: 

ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 284-287 

6. Мельник О.С. Використання мов програмування при підготовці фахівців 

технічних спеціальностей.// О.С. Мельник / Наук. записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип.50. – Вінниця: ТОВ 

«Нілан ЛТД», 2017. – с.102-105. 

7. Сажієнко О.П. Сутнісний аналіз ключових понять змісту фахової підготовки 

бакалаврів професійної освіти комп’ютерного .// О.П. Сажієнко / Наук. записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – 

Вип.49. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – с.132-136. 

8. Дубова Н. В. Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій під час проведення лабораторно-

практичних занять / Н.В.Дубова / Актуальні проблеми професійної та технологічної 

освіти: досвід та перспективи: Всеукр. наук.-пр. конф. – Умань, 2017. – С. 50-58. 



9. Ящук С.М. Концептуальні основи професійної підготовки магістрів 

технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах / С.М. Ящук // Молодь і 

ринок. - №4(159). – 2018. С. 10-14. 

10. Ящук С.М. Самостійно-індивідуальна робота у процесі фахової підготовки 

магістра технологічної освіти як важливий чинник їх професійного зростання/ С.М. Ящук 

// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців 

: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.праць – Випуск 50 / редкол. – Київ-

Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 419-424. 

 

Статті в інших виданнях України. 

1. Дубова Н. В. Шляхи реалізації лекційно-практичної системи навчання у 

професійній підготовці фахівців харчових технологій / Н.В.Дубова / Сучасні тенденції 

розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 26-27 травня 2017 р., Переяслав-

Хмельницький // Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 

Вип. 3 – С. 74-77. 

 

Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 

1. Патент 123486 UA, МПК У04В 1/343 (2006.01) А61Р Ліхтар проблискового 

поліцейського маяка-антикрила /Мелентьєв О.Б., Терещук А.І., Захаревич М.А., Іванов 

С.В.; заявник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. 
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