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ЗВІТ 

за 2018 рік виконання наукової роботи 

 

1. Керівник НДР: к. п. н., проф. Коберник Галина Іванівна 

2. Номер державної реєстрації НДР:  0111 U 007549   

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: УДПУ імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  січень 2018 – грудень 2018 р. 

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

Проект передбачає обрунтування системи професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності.  

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Предмет дослідження – система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до інноваційної педагогічної діяльності. 

Мета – на основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми і моніторингу стану фахової 

підготовки студентів обґрунтувати систему професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності. 

Завдання дослідження: 

 обґрунтувати теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності; 

 розкрити зміст ключових понять дослідження та схарактеризувати специфіку 

інноваційної педагогічної діяльності вчителя початкової школи; 

 проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до впровадження педагогічних технологій; 

 розробити концепцію та модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до інноваційної педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах; 

 виокремити педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до інноваційної педагогічної діяльності; 

 обґрунтувати систему професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

інноваційної педагогічної діяльності. 

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

В межах кафедральної теми видано 1 колективну монографію, проведено 1 Міжнародну 

очну науково-практичну конференцію, 3 Міжнародних інтернет-конференції, 1 Всеукраїнську 

інтернет-конференцію, 5 всеукраїнських науково-практичних семінарів, 10 міжуніверситетських 

наково-методичних інтернет-семінарів, 4 регіональні науково-методичні семінари. 

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

Викладачі кафедри працювали в наступних напрямах: 

- «Теоретичні та методичні засади індивідуалізації навчання студентів в умовах освітнього 

середовища». За звітний період: визначено ефективні шляхи реалізації наступності дошкільної 

та початкової шкільної освіти. Розкрито фундаментальні основи підготовки майбутнього вчителя 

до здійснення індивідуалізації навчання молодших школярів в умовах адаптування навчальних 

завдань. 

- «Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи». 1) Розроблено електронний навчальний курс «Основи 

дистанційного навчання в початковій освіті», розміщений в інформаційно-освітньому 

середовищі УДПУ, який є однією зі складових системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи та передбачає обмежений доступ до навчальних матеріалів; 2) запрограмовано діяльність 

студентів з урахуванням поступового ускладнення мисленнєвих процесів (пригадування, 

усвідомлення, застосування, аналізування, оцінювання, створення; 3) уможливлено 

індивідуальні траєкторії навчання завдяки обмеженому доступу до навчально-методичних 



матеріалів через персональні облікові записи, модульність та інтерактивність матеріалів, 

консультації викладача як в синхронному, так і в асинхронному режимах. 

- «Підготовка майбутніх учителів до формування логічних умінь в учнів початкової 

школи». Вивчено стан проблеми формування готовності студентів ВНЗ до формування логічних 

умінь молодших школярів в теорії і практиці. Схарактеризовано структуру готовності до даного 

виду діяльності, яка включає психологічну та педагогічну готовність.  

- «Наукове та методичне забезпечення процесу засвоєння знань з природничих дисциплін 

майбутніми вчителями початкової школи». Визначено: 1) ефективні педагогічні умови 

підготовки студентів до використання новітніх технологій при вивченні освітньої галузі 

«Природознавство»; 2) методику застосування інноваційних технологій до викладання цієї 

дисципліни. 

- «Використання інноваційних технологій у процесі вивчення «Літературознавчої 

пропедевтики у початковій школі». Визначені особливості роботи над словом, 

словосполученнями та реченнями на уроках літературного читання в умовах НУШ. 

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

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 рядків):  

Переваги дослідження полягають в тому, що значний акцент робиться на завжди актуальній 

проблемі підготовки вчителя до диференціації навчання молодших школярів, зокрема засобами 

адаптування навчальних завдань. Саме це питання не розглядається в психолого-педагогічній 

літературі і по нині. 

Наступною перевагою є те, що у початковій школі ми пропонуємо ефективну методику 

проведення літературознавчої пропедевтики. 

Результатом проведеної роботи є також створення авторського сайту як засобу 

демонстрації комунікативних зв’язків організатора дистанційного навчання з педагогами 

(http://sno.udpu.edu.ua). 

Отримані результати дослідження полягають в розробці й упровадженні програм 

навчальних курсів дисциплін, які викладаються на кафедрі, навчально-методичних посібників 

«Основи дистанційного навчання у початковій освіті», «Основи природознавства». у широкій 

географії можливого використання отриманих результатів під час підготовки вчителів у вищих 

педагогічних навчальних закладах всіх регіонів України; великій кількості споживачів, 

зацікавлених в отриманні теоретичних і методичних положень автора: студенти, викладачі вищої 

педагогічної школи, вчителі-практики, науковці, слухачі системи післядипломної педагогічної 

освіти. 

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  1 1 100 

- Index Copernicus  7 7 100 

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)*  

   

http://sno.udpu/


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.)  

25 25 100 

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  2 2 100 

1.8.  Словники, довідники     

2.  Підготовка наукових кадрів:     

2.1.  Захищено докторських дисертацій за 

тематикою НДР  
   

2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР  
1 1 100 

3.  Охоронні документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за 

тематикою НДР:  

   

3.1.  Отримано патентів України     

3.2.  Отримано свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір   
19  19  100 

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).  

Г. І. Коберник – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії 

початкового навчання, директор Науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

О. П. Муковіз – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії початкового навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Г. П. Волошина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

В. М. Голуб – кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Л. П. Перфільєва – кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії початкового 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 



О. М. Ящук – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії початкового навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

П. В. Дячук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

В. О. Веремієнко – викладач кафедри теорії початкового навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

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

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

дисертацій.  

Навчальні посібники: 

1. Муковіз О. П. Основи дистанційного навчання у початковій освіті : [навчально-

методичний посібник] / О. П. Муковіз. – Умань : Візаві, 2018. – 128 с. 

2. Голуб В. М. Основи природознавства / В. М. Голуб, Н. П. Голуб. ‒ Умань : Візаві, 2018. 

‒ 453 с. 

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

бібліографічний покажчик тощо). 

Статті: 

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

Science та Scopus; 

1. Mukoviz O. P. Distance Learning of Future Primary School Teachers as a Prerequisite of 

Their Professional Development Throughout Life / Oleksii P. Mukoviz, Kateryna R. Kolos, 

Natalia A. Kolomiiets // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Vol. 66. – № 4. – P. 

42–53. – [Electronic resource]. – Mode of access : 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2265. 

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

Copernicus: 

1. Коберник Г. І. Формування життєвої компетентності дітей молодшого шкільного 

віку в контексті реформування початкової освіти / Г. І. Коберник / 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», 2017. – Випуск 57. – С.187-193. 

2. Коберник Г. І. Інтерактивне освітнє середовище як чинник самоствердження 

особистості молодшого школяра / Г. І. Коберник / 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 

59. – С.77-84. 

3. Волошин П. М., Волошина Г. П. Презентація навчального матеріалу в чинних 

підручниках з російської мови для початкової школи / П. М. Волошин / 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 59. – С.256-265. 

4. Муковіз О. Особливості впровадження електронного навчального курсу «Методика 

навчання іноземної мови» у процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи / 

О. Муковіз, Т. Грітченко, Т. Гарачук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2018. – Вип. 91. – С. 71–87. 

5. Голуб Н., Голуб В. Формування природничих понять у дітей з мовленнєвими 

порушеннями при вивченні природознавства // Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. О. І. Безлюдний]. –Умань : Візаві, 

2018. – Ч. 2. – С.  

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

міжнародних наукометричних баз даних: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2265


1. Mukoviz O. P. Experimental Testing of the Distance Learning Model in the System of 

Lifelong Education of Primary School Teachers / Oleksii P. Mukoviz, Natalia A. Kolomiiets // The 

Online Journal of Distance Education and e-Learning. – 2018. – Vol. 6. – № 4. – P. 29–39. – [Electronic 

resource]. – Mode of access : http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v06i04/v06i04-04.pdf. 

Статті у зарубіжних виданнях: 

1. Yashchuk O. M. Pedagogical conditions of the preparation of future teachers for the 

formation of logical skills of junior pupils. Modern Science – Moderní věda. 2018. № 1. С. 94–104. 

Статті у виданнях України категорії «В». 

1. Ящук О. М. Сутність і критерії підготовки майбутніх учителів до формування 
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