
Секція (номер, назва) (Педагогіка, психологія, проблеми освіти і науки) 

  

ЗВІТ  

за 2018 рік виконання наукової роботи 

 

1. Керівник НДР: Комар Ольга Анатоліївна 

2. Номер державної реєстрації НДР:  0115U000074 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  1 рік 

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

Мета: теоретично обґрунтувати, розробити зміст та експериментально перевірити 

ефективність методики підготовки сучасного вчителя початкової школи до інноваційної 

діяльності у процесі навчання у ЗВО в умовах реалізації особистісно орієнтованого підходу. 

Завдання: 

1. Розкрити сутність інноваційних процесів у вітчизняній та зарубіжній педагогіці, 

виокремити значення та особливості проблеми інноваційної діяльності у педагогічному 

процесі ЗВО та загальноосвітньої школи, початкової зокрема. 

2. Розробити зміст та методику підготовки сучасного вчителя початкової школи до 

інноваційної діяльності та експериментально перевірити їх ефективність у початковій школі. 

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

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

- досліджено питання застосування інноваційних технологій у підготовці 

майбутнього вчителя початкової школи; 

- розробленні теоретичні та практичні рекомендації по застосуванню  інтерактивної 

технології на уроках математики в початковій школі  

- впроваджено дослідження інтеграції змісту навчальних дисциплін початкової 

школи відповідно до концепції «Нова українська школа»  

- досліджено ступінь готовності майбутніх учителів початкової школи (від перших 

до четвертих класів) до здійснення фахової інноваційної діяльності; 

-  впроваджено роботу по організації і керуванню викладачами наукових гуртків; 

написанню студентами статей; підготовці наукових робіт тощо; 

- розроблено науково – методичні методики викладання дисциплін  

- вдосконалено методичні рекомендації «Асистентська практика студентів – 

магістрантів факультету початкової освіти»; 

- запроваджено низку семінарів з учителями початкових шкіл м. Умані по вивченню 

передового педагогічного досвіду щодо виконання вимог, що ставить перед педагогами 

«Закон про освіту» від 5 жовтня 2017 року. 
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 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.)  

      

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).  

1. Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор 

2. Кравчук Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

3. Грітченко Тетяна Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент 

4. Торчинська Тамара Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

5. Роєнко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

6. Шевчук Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

7. Лоюк Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

8. Пісняк Валентина Степанівна – викладач-стажист 

9. Байдюк Любов Миколаївна – викладач-стажист 

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

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених 

дисертацій.  

Підручники та навчальні посібники: 



1. Комплексний екзамен з педагогіки і окремих методик початкової освіти : 

навчально-методичний комплекс до державної атестації / уклад.: О. А. Комар, 

Т. Я. Грітченко, Л. М. Роєнко, О. В. Кравчук. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр 

«Візаві», 2018. – 180 с.  

2. Комплексний екзамен з окремих методик початкової освіти : навчально-

методичний комплекс до державної атестації / уклад.: О. А. Комар, Т. Я. Грітченко, 

Л. М. Роєнко, О. В. Кравчук. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 

134 с. 

3. Математика. 1 клас. Частина друга : навчальний посібник для загальноосвітніх 

навчальних закладів / С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська, О. А. Комар. – Київ : Літера 

ЛТД, 2018. – 152 с.  

4. Методика навчання літературного читання з практикумом: навчальний посібник 

/ укл.: Тамара Торчинська, Тетяна Гарачук. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр 

«Візаві», 2018. – 230 с. 

5. Шевчук І. В. Методика вивчення змістової лінії «Числа та дії над ними» 

початкового курсу математики / І. В. Шевчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 150 с. 

Монографії: 

Кравчук О. В. Новаторський педагогічний рух  в Україні (20-ті-90-ті роки ХХ 

століття) : монографія / О. В. Кравчук. – Київ : КНТ, 2018. – 246 с. 

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних 

Index Copernicus: 

1. Грітченко Т. Я. Діагностичний інструментарій сформованості громадянської 

компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі / 

Т. Я. Грітченко, О. В. Майданик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : 

збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 

Випуск 58. – С. 55–62. Науково-метрична база: Index Copernicus 

2. Роєнко Л. М. Підготовка майбутнього вчителя до застосування прийомів 

розвитку критичного мислення на уроках літературного читання / Л. М. Роєнко // 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. 

(гол. ред.) та інші]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Випуск 58. – С. 56–60. 

3. Торчинська Т. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи 

над антропонімами на уроках української мови / Т. А. Торчинська // Наукові записки / 

Ред.кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 166. – Серія : 

Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 141–145. 

Статті у фахових виданнях України: 

Кравчук О. В. Регіональна педагогічна преса як чинник пропагування здобутків 

передового педагогічного досвіду в кінці ХХ-початку ХХІ ст. / О. В. Кравчук // Історико-

педагогічний альманах. – 2018. – Випуск 1. – С. 17–23. 

Статті в зарубіжних виданнях 

Кравчук О. В. Визначення ролі учителя в інноваційних процесах в історії 

української освіти ХХ-ХХІ ст. / О. В. Кравчук // Slovak international scientific journal, 2018. 

– №18. – С. 14–18  

Статті в інших виданнях України: 



Грітченко Т. Я. Теоретичні засади проблеми формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО / Т. Я. Грітченко // Вісник 

науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред. 

кол. : Слободинська Т. С. (гол. ред) та інші]. Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2018. – 

Випуск 1 (25). – С. 77–79. 

Тези доповідей у вітчизняних і зарубіжних виданнях: 

1. Байдюк Л. М. Специфіка роботи куратора щодо психологічної адаптації 

першокурсників до умов ЗВО / Л. М. Байдюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції : Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 36. ‒ 

С. 57–59.  

2. Грітченко Т. Я. Актуальні проблеми формування інноваційної культури 

майбутнього вчителя початкової школи / Т. Я. Грітченко // Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистісно-професійний 

розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: », 

(м. Мелітополь, 14–16 червня 2018 р.). – Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 

2018. ‒ Вип. 30. ‒ С. 22–26. 

3. Грітченко Т. Я. Теоретичні аспекти формування інноваційної культури вчителя 

початкової школи / Т. Я. Грітченко // Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ С. 292–295. 

4. Грітченко Т. Я. Технологія формування дослідницьких умінь молодших 

школярів / Т. Я. Грітченко // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та 

психології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 2–3 

лютого 2018 р.) – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. – С. 81–83. 

5. Лоюк О. В. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до формування 

суспільствознавчої компетентності у молодших школярів : сутність та структура / 

О. В. Лоюк // Актуальні проблеми психодидактики: філософські, психологічні та 

педагогічні аспекти : матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Умань, 20-21 квітня 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української 

науково- дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. 

Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 66–70. 

6. Комар О. А. Інтерактивні технології у системі підготовки майбутнього 

вчителя / О. А. Комар // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і 

національний вимір: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (31 травня – 1 червня 2018 року). – Луцьк : ФОП Покора І. О., 2018. 

– С. 172–174. 

7. Комар О. А. Психодидактичні основи підготовки вчителя початкової освіти/ 

О. А. Комар // Актуальні проблеми психодидактики : філософські, психологічні та 

педагогічні аспекти : матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Умань, 20–21 квітня 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української 

науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. 

Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 56–58. 

8. Лоюк О. В. Наукові дослідження як складова професійної підготовки 

майбутнього вчителя / О. В. Лоюк // Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід : 



матеріали ІV Міжнародного круглого столу, (м. Черкаси, 16 травня 2018 р.). – Черкаси : 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018 .– С. 56–58. 

9. Лоюк О. В. Формування громадянських якостей у молодших школярів: 

методичні аспекти / О. В. Лоюк // Сучасний вимір психології та педагогіки: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 травня 2018 року). – Львів : 

ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – С. 120–123. 

10. Торчинська Т. А. Проблема формування культури усного та писемного 

мовлення у дітей молодшого шкільного віку / Т. А. Торчинська // Актуальні проблеми 

педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Луцьк, 31 травня – 1 червня 

2018 року). – Луцьк : ФОП Покора І. О., 2018. – С. 36–39. 

11. Шевчук І. В. Використання інтерактивних технологій у початковій школі на 

уроках математики / І. В. Шевчук // Актуальні проблеми педагогічної освіти: 
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