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 виконання наукової роботи 

 

1. Керівник НДР: доц. Макарчук В.В. 

2. Номер державної реєстрації НДР: № 011U007530 

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

педагогічний університет ім. Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: грудень 2017 р. - грудень 2018 р. 

5. Короткий зміст проекту: Аналіз проблеми «Реалізація сучасних підходів до здійснення 

виховного процесу в освітніх закладах різних рівнів» вказує на її актуальність і, водночас, на 

невизначеність шляхів її вирішення. Складність зазначеної проблеми пов’язана з її 

всеосяжністю та багатовекторністю.  
В управлінні виховним процесом у сучасному навчальному закладі неминуче відбуваються 

зміни. Сьогодні управління у виховній сфері здійснюється у високотехнологічних 

інформаційних і комунікативних середовищах, що неминуче приводить до переходу від 

управління людьми до управління ресурсами – інформаційними потоками, технологічними 

умовами, креативними потенціалами учасників. Такий фундаментальний зсув вимагає 

системності в плануванні діяльності, високої технологічності в її реалізації, спрямованості на 

розвиток суб’єктності особистості, соціальної компетентності як результату виховних зусиль. 

Рішення цієї проблеми бачиться нам через гармонізацію дії вже існуючих педагогічних підходів 

і створення нових, що відображають потреби сучасної практики. 

Цей підхід не тільки сприятиме формуванню необхідної компетенції, надаватиме ґрунтовні 

знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, 

духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вирішувати 

особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ. 

     Мета ослідження – створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та 

загальнолюдських цінностей як орієнтовної для реалізації сучасних підходів до здійснення 

виховного процесу у закладах освіти різних рівнів. 

     Завдання дослідження: 

 розкрити зміст ключових понять дослідження та проаналізувати особливості сучасних 

підходів до здійснення виховного процесу в освітніх закладах різних рівнів; 

 проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення виховного процесу в 

освітніх закладах різних рівнів; 

 виокремити педагогічні умови здійснення якісного виховного процесу в освітніх 

закладах різних рівнів; 

 розробити концепцію та модель реалізації сучасних підходів до здійснення виховного 

процесу в освітніх закладах різних рівнів. 

 

6. Результати виконання попереднього етапу: Відповідно до комплексної кафедральної теми 

було визначено наступні пріоритетні напрями наукової роботи викладацького складу кафедри: 

«Сучасні аспекти виховання студентської молоді». У 2018 році розглянуто теоретико-

методичні та нормативно-правові засади щодо покращення виховних аспектів студентів закладу 

вищої освіти. У процесі виховної роботи розроблено методику формування творчої особистості 

за допомогою посилення організаційно-виховної, культурно-освітньої роботи серед студентів у 

національній моделі вищої освіти. Впроваджено в практичну роботу студентської молоді 

методичні рекомендації щодо покращення виховної роботи на факультеті початкової освіти. 



«Теоретичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до виховної 

роботи з учнями». На основі вивчення прогресивного досвіду підготовки майбутнього фахівця 

початкової школи до виховної роботи з учнями в загальній структурі професійної діяльності у 

вітчизняній і зарубіжній науці визначено теоретичні засади дослідження. Сформовано систему 

навчальних і виховних чинників, що сприяють ефективній підготовці майбутнього вчителя до 

виховної роботи у школі. З’ясовано основні умови ефективності виховної роботи вчителя 

початкової школи. Обґрунтовано основні показники та рівневі характеристики готовності 

майбутніх учителів початкової школи до визначеного виду діяльності. 

«Актуальні проблеми національного виховання учнівської та студентської молоді в умовах 

державотворчого процесу в Україні». У 2018 році здійснена розробка теоретико-

методологічних аспектів безперервної системи виховання, застосування оригінальних психолого-

педагогічних технологій, нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання учнівської 

та студентської молоді, що відповідають сучасним вимогам. З’ясовувались результативні шляхи 

оптимізації національного патріотичного виховання молоді. 

«Формування компетентності майбутніх вчителів». Впродовж 2018 року доповнено лекційні 

та практичні заняття широким використанням ігор, педагогічних ситуацій, інтерактивних 

технологій, кредитно-модульних технологій. Всі ці засоби виконували чітко визначені завдання, 

спрямовані на формування у майбутніх учителів пізнавально-інтелектуальної компетентності.  

Сформовано мотиваційний компонент вивчення дисциплін педагогічного циклу, усвідомлення 

майбутніми вчителями необхідності формування пізнавально-інтелектуальної компетентності в 

процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу, самостійної постановки цілей цього процесу, 

оволодіння правилами, формами, методами і способами інтелектуально-ігрової, інтерактивної та 

кредитно-модульної діяльності. 

Відповідно до Плану проведення наукових конференцій, семінарів в УДПУ імені Павла 

Тичини за 2018 р. кафедрою виховних технологій та педагогічної творчості було проведено  1 

міжнародну науково-практичну конференцію, 1 Всеукраїнську науково-практичну заочну 

конференцію, 3 регіональних науково-методичних та науково-практичних семінари. 
 

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом: На основі вивчення літератури, практики 

реалізації виховної діяльності в системі навчальних закладів різних рівнів ми дійшли висновку, що 

однією з найважливіших умов забезпечення ефективності побудови і реалізації виховного процесу в 

сучасному навчальному закладі є гармонізація використовування педагогічних підходів в процесі 

виховної діяльності. 

Говорячи про сучасні підходи до організації виховного процесу, треба зазначати, що складною 

проблемою теоретично-методологічного характеру є вибір тих педагогічних підходів, які 

якнайповніше відображали б специфіку організації виховного процесу у відповідних навчальних 

закладах різних рівнів. 

Таким чином, розгляд якості виховання в контексті результативності виховної діяльності вимагає 

певних уточнень в самому розумінні виховання у закладах різних рівнів, яке в цьому випадку 

розглядається як педагогічно керований і системно реалізовуваний процес становлення особистісного 

розвитку школяра, студента як суб’єкта культури, соціуму і власного життя, результатом якого є 

«якість людини», тобто її відповідність природному і соціальному середовищу, загальнолюдській і 

національній культурі, демократичній державі і іншим сферам її життєдіяльності. 

Відповідно до кафедральної теми у 2018 р. визначено наступні пріоритетні напрями 

наукової роботи викладацького складу кафедри:  

«Організаційно-педагогічні засади взаємодії школи та сім`ї в Україні (кінець ХІХ – 

початок ХХ століття)». В межах теми розглянуто історіографію та джерельну базу дослідження. 

Виокремлено роль громадськості в розвитку спільної діяльності школи і сім’ї. Структуровано 

періодизацію взаємодії школи та сім`ї в Україні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). 

«Провідні тенденції формування громадянськості учнів у країнах Європейського 

союзу». У звітному році скоординована дана тема. Вибір даної теми зумовили необхідність 

перегляду та вдосконалення національної концепції громадянського виховання підростаючого 

покоління та відсутність у нашій державі порівняльних досліджень досвіду країн Європейського 

союзу.  



«Актуальність формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкової 

школи». За звітній період, скоординовано мету, основні завдання, зміст, складові та напрямки 

роботи студентської молоді щодо формування педагогічної майстерності; здійснено розкриття 

сутності ключових складових окресленої тематики, визначено структурні компоненти, показники та 

рівні сформованості професійної майстерності студентів.  

«Актуальні проблеми національного виховання учнівської та студентської молоді в 

умовах державотворчого процесу в Україні». У звітному році з’ясовувались результативні 

шляхи оптимізації національного патріотичного виховання молоді, визначено основні 

суперечності цього процесу, сформульовано та схарактеризовано складники системи національно-

патріотичного виховання підростаючого покоління.  
 

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  1 1  100 
- Index Copernicus  5 9  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)*  

- -   

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  
8 10   

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.)  

20 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  1 1   
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  1 1   

  
* 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):  

Макарчук В.В. – к.пед.н., доцент; 

Добридень А.В. - к.пед.н., доцент; 

Коломієць Н.А. - к.пед.н., доцент; 

Дзюбенко І.А. - к.пед.н., доцент; 

Резніченко І.Г. - к.пед.н., доцент. 

 

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

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

Навчальні посібники: 

Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / уклад. : В.В. Макарчук. – Умань, – 2018. – 

163 с. 

 

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

Scopus: 

Oleksii P. Mukoviz, Kateryna R. Kolos, Natalia A. Kolomiiets Distance Learning of Future Primary School 

Teachers as a Prerequisite of Their Professional Development Throughout Life // Information Technologies 

and Learning Tools. – 2018. – Vol. 66. – № 4. – P. 42–53. 

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

-Дзюбенко І. А. Ідеї Макаренка щодо формування громадянськості учнів та їх впровадження у країнах 

Європейського союзу / І.А. Дзюбенко // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць 

ПНПУ імені В.Г.Короленка. Випуск 21, Полтава, 2018. – с. 38-42. 

-Добридень А.В. Сучасні технології виховання студентства в закладі вищої педагогічної освіти // 

Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини / 

[ред.кол.: Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 17. – С.237–244. 

-Макарчук В.В. Становлення класного наставництва у 60-70-х роках XIX ст. / В.В. Макарчук // 

Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2018. – 11 стор.  

-Макарчук В.В. Взаємодія сім’ї і школи: Осмислення історії / В.В. Макарчук // Збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань. – 2018. – 11 

ст.  
-Резніченко І. Г. Формування професійної компетенції студентів педагогічних університетів як 

організаторів дитячого відпочинку в умовах табірного літа / І.Г. Резніченко //Збірник наукових праць 

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

Умань: «Візаві», 2018. – Вип. 1. – С. 225-233. 

-Резніченко І. Г. Педагогічне партнерство сім’ї і школи в умовах НУШ / І.Г. Резніченко // Психолого-

педагогічні проблеми сільської школи. – 2018. 
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