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1. Керівник НДР: к.п.н., доцент кафедри інформатики та ІКТ Жмуд О.В. 

2. Номер державної реєстрації НДР: 0111U007537 

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

педагогічний університет імені Павла 

4. Терміни виконання етапу:  2017-2020рр. 

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

Предмет дослідження: Процес інформатизації навчального процесу освітніх закладів. 

Об’єкт дослідження: Науково-методична система інформатизації навчального процесу 

освітніх закладів. 

Реалізація головної мети передбачає досягнення таких підцілей:  

 формування інформаційної компетентності студентів, що стає нині невід'ємною 

складовою загальної культури кожного члена суспільства, характерною рисою і 

необхідною умовою існування інформаційного суспільства в цілому;  

 впровадження нових і додаткових (за рахунок і на основі впровадження ІКТ) 

технологій підвищення якості освіти;  

 розвиток нових форм освіти і навчальних технологій, які принципово базуються на 

ІКТ, реалізація на цій основі концепцій відкритої і дистанційної освіти, підвищення 

доступності і забезпечення екстериторіальності та інтернаціоналізації освіти;  

Реалізація головної мети інформатизації навчального процесу освітніх закладів 

передбачає розв'язання таких завдань:  

 модернізація змісту і технологій навчання, які б відповідали сучасним освітнім 

пріоритетам, максимально використовували переваги ІКТ для підвищення якості освіти;  

 досягнення необхідної професійної кваліфікації працівників освіти, яка б дозволяла 

їм реалізовувати сучасні моделі освітнього процесу з використанням ІКТ;  

 створення системи методичної підтримки навчання в умовах інформатизації 

навчального процесу;  

 підвищення кваліфікації, перепідготовка і підготовка педагогічних, 

адміністративних і інженерно-технічних кадрів, які здатні ефективно використовувати в 

навчальному процесі сучасні ІКТ; 

 формування, постійне розширення освітнього інформаційного простору та спектру 

інформаційних ресурсів освіти, реалізація в освітньому інформаційному просторі всіх 

зв'язків і забезпечення необхідних комунікацій між учасниками навчального процесу та 

оточуючим середовищем. 

 

 

 

 



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

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів дослідження полягає 

в тому, що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено 

методику формування предметної компетентності з Архітектури комп’ютера та конфігурації 

комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики та їх  практичній реалізації в межах 

університетського курсу «Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем»; 

розробці навчально-методичного посібника «Архітектура комп’ютера та конфігурація 

комп’ютерних систем», який може бути використаний у процесі фахової підготовки майбутніх 

учителів інформатики. Спроектовано, розроблено й упроваджено в навчальний процес факультету 

фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини електронний навчальний курс «Архітектура комп’ютера та конфігурація 

комп’ютерних систем» на базі платформи Moodle, використання якого сприяє підвищенню рівня 

предметної компетентності з АК ККС майбутніх учителів інформатики. Одержані результати 

можуть бути використані в системі вищої освіти, а також у системі післядипломної педагогічної 

освіти для вчителів інформатики. 

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

Протягом звітного періоду в межах кафедральної тематики наукова робота 

проводилась по таких основних напрямах: 

 теорія та практика технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в 

умовах змішаного навчання як науково-педагогічна проблема; 

 міжпредметні зв'язки у процесі формування технічних компетентностей 

майбутніх учителів інформатики ; 

 використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці 

педагогічних кадрів. 

Наукова новизна досліджень полягає в тому, що: 

вперше: 

 уточнено зміст і сутність поняття «змішане навчання»;  

 теоретично обґрунтовано авторську концепцію практично-технічної 

підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання, яка 

визначає такі підходи до навчання, як компетентнісний підхід, запровадження 

ідей конструктивізму та коннективізму, міждисциплінарний підхід;  

 у структурі фахових компетентностей учителів інформатики виокремлено 

інформаційно-технічну компетентність та виявлено її компоненти;  

 спроектовано модель методичної системи практично-технічної підготовки 

майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання; 

 запропоновано етапи впровадження змішаного навчання;  

 виокремлено організаційно-педагогічні умови його реалізації;  

 визначено основні засади його розвитку інформаційно-освітнього середовища 

практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики;  

 визначено критерії, показники та рівні сформованості інформаційно-технічних 

компетентностей учителя інформатики у процесі практично-технічної 

підготовки, які описані на рівні дескрипторів; 

  удосконалено зміст практично-технічної підготовки майбутніх учителів 

інформатики в умовах змішаного навчання (спеціально-технічні дисципліни 

«Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем», «Основи 

комп’ютерних мереж та систем», «Операційні системи» та інформатичні дисципліни 



«Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології», «Організація баз даних», 

«Технології розробки веб-додатків»). 

 подальшого розвитку й конкретизації набули теоретичні та методичні засади 

змішаного навчання; етапи впровадження змішаного навчання; удосконалення 

педагогічного інструментарію (форм, методів, засобів, технологій). 

 

 

 практична цінність отриманих результатів; 

Практичне значення дослідження визначається тим, що 

 спроектовано модель методичної системи практично-технічної підготовки 

майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання та реалізовано її у 

процесі підготовки майбутніх фахівців; 

 удосконалено зміст і методику викладання спеціально-технічних «Архітектура 

комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем», «Основи комп’ютерних мереж 

та систем», «Операційні системи» та інформатичних дисциплін «Інформатика та 

інформаційно-комунікаційні технології», «Організація баз даних», «Технології 

розробки веб-додатків», що відображено у навчальних посібниках, методичних 

рекомендаціях, навчальних і робочих програмах; 

 розроблено навчально-методичне забезпечення практично-технічної підготовки 

майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання (електронні 

навчальні курси та зміст окремих функціональних елементів для організації 

діяльності студентів; матеріали на основі онлайн-сервісів; мультимедійні ресурси; 

мобільно-орієнтовані ресурси); 

 визначено та реалізовано засоби діагностики сформованості інформаційно-

технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики (специфікації тестів, 

діагностичні тести, міждисциплінарні завдання). 

Результати наукових досліджень проходять апробацію та впровадженні в навчальний 

процес підготовки за освітньою програмою «Середня освіта (Інформатика)».  

 

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   1 1    
- Web of Science   3 3    
- Index Copernicus   5  8   

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:  
 5  2   

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)  
 3 3    

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
      

1.7.  Підручники, навчальні посібники України   10  11   
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).  

 

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

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

дисертацій.  

За результатами наукових досліджень опубліковано: 

 3 монографії,  



 4 статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та 

Scopus; 

 8 статей у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus; 

 5 статей у закордонних виданнях; 

 2 статтю у фаховому виданню України; 

 11 навчально-методичних посібників. 

 

Монографії: 

1. Ткачук Г.В. Теоретичні аспекти та стан впровадження змішаного навчання у закладах вищої 

освіти України. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the 

experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 1. Sandomierz: 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 465-484. 

2. Ткачук Г. В. Практично-технічна підготовка майбутніх учителів інформатики в умовах 

змішаного навчання : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. 318 с. (18,48 

д.а.). 

3. Компетентністний підхід у процесі технічної підготовки майбутнього вчителя інформатики: 

монографія / [О. В. Жмуд, Г. В. Ткачук, М. О. Медведєва, Н. М. Стеценко]; за заг. ред. О. В. 

Жмуд – Умань: Вид-во Візаві, 2018. – 235с.  

 

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

Scopus; 

1. Ткачук Г.В. Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та 

недоліки [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 64. 

№2. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1948 (дата звернення: 02.05.2018) 

2. Bidyuk P. Intelligent technologies and decision support systems in control of economic systems / P. 

Bidyuk, T. Prosyankina-Zharova, O. Terentiev, V. Lahno, O. Zhmud // Journal of Theoretical and 

Applied Information Technology. – Vol.96. Issue 21. - Islamabad: Little Lion Scientific, 2018.   

3. BONDARENKO, Tetiana V. Особливості використання програмного засобу Prezi у процесі 

розробки навчальних презентацій. Інформаційні технології і засоби навчання, [S.l.], v. 63, n. 

1, p. 1-11, feb. 2018. ISSN 2076-8184. Доступно за адресою: 

<https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1907%2063%20%281%29%2C%201-11>. 

Дата доступу: 14 may 2018. 

4. BONDARENKO, Tetiana V. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

забезпечення доступності і розвитку інклюзивної освіти. Інформаційні технології і засоби 

навчання, [S.l.], v. 67, n. 5, p. 31-43, oct. 2018. ISSN 2076-8184. Доступно за адресою: 

<https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2241>. Дата доступу: 02 nov. 2018. 

 

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

1. Ткачук Г.В. Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання. Фізико-математична освіта: 

науковий журнал. 2018. Випуск 1(15). С.98-102. URL: http://fmo-

journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-315. 
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