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Секція 19. Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту 

 

ЗВІТ  
виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) кафедри вищої 

математики та методики начання математики (2018 рік) 

  

1. Керівник НДР:      к.п.н., доцент  Годованюк Тетяна Леонідівна ____________________________  

2. Номер державної реєстрації НДР:  0116U006437 ________________________________________  

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

педагогічний університет імені павла Тичини ____________________________________________  

4. Терміни виконання етапу:  01.01.2018 – 31.12.2020 ______________________________________  

5. Назва етапу  «Методична підготовка майбутніх учителів математики в умовах реалізації 

педагогічних інновацій» 

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

Об’єкт: процес підготовки майбутніх учителів математики в педагогічному університеті 

Предмет: методична система підготовки майбутніх учителів математики в умовах реалізації 

педагогічних інновацій» 

Мета: розробити та обґрунтувати систему методичної підготовки майбутніх учителів математики 

в умовах реалізації педагогічних інновацій ______________________________________________  

Завдання:  
1. Організація та проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Історія науки майбутньому вчителеві». 

2. Організація та проведення науково-методичних семінарів, тренінгів, круглих столів. 

3. Написання фахових статей за результатами наукових досліджень в журналах з імпакт-

фактором та у виданнях, що входять до вітчизняних та міжнародних науко метричних баз даних. 

4. Участь викладачів кафедри вищої математики та методики навчання математики у 

Міжнародних та Всеукраїнських конференціях відповідно до тематики кафедри. 

 

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

Розроблено теоретичні питання до лекційних занять у плані прикладних застосувань 

методів комплексного, деяких методів теорії диференціальних рівнянь, диференціального та 

інтегрального числення функцій однієї та кількох змінних, лінійної алгебри та теорії рядів до 

розв’язування задач механіки початкового руйнування. 

Проведено два науково-методичні семінари, а саме «Застосування деяких методів 

комплексного аналізу та теорії диференціальних рівнянь на прикладах розв’язування задач 

механіки початкового руйнування» (23 лютого 2017 р.) та  «Застосування деяких методів 

лінійної алгебри та математичного аналізу на прикладах розв’язування задач механіки 

початкового руйнування» (7 грудня 2017 р.). Було підготовлено до друку навчальні посібники з 

математичного та комплексного аналізу. 
 

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

Наукова новизна отриманих результатів: 

 визначено педагогічні умови впровадження інтерактивного навчання математичних 

дисциплін майбутніх учителів математики, а саме: 1) комплексне використання інтерактивного 

навчання як за формами навчання студентів (аудиторна і позааудиторна), так і за етапами їх 

навчально-пізнавальної діяльності (актуалізація опорних знань і мотивація навчально-

пізнавальної діяльності, набуття предметних і фахових компетентностей, розвиток самостійності 



у здобутті нових знань і набутті досвіду, контроль та перевірка якості засвоєних знань, 

здійснення корекції та рефлексії); 2) готовність викладачів і студентів педагогічних 

університетів до інтерактивного навчання математичних дисциплін (мотиваційний, когнітивний 

і праксеологічний компоненти);  
– визначено педагогічні умови забезпечення валеологічного супроводу навчання 

математики у основній школі 1) усвідомлення майбутніми вчителями математики необхідності 

здійснення валеологічного супроводу навчання; 2) сформованість у майбутніх учителів 

математики валеологічної компетентності; 3) розкриття особливостей методичного 

забезпечення здійснення валеологічного супроводу та його використання в основній школі; 

 визначено превентивно-педагогічну діяльність учителя на уроках математики в умовах 

особистісно-орієнтованого навчання та окреслено основні структурні компоненти такої 

діяльності; 

 побудовано модель організації інтерактивного навчання математичних дисциплін 

майбутніх учителів математики. 

удосконалено: 

 систему організації аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності студентів з 

методів обчислень, елементарної математики та методики навчання математики на основі 

запровадження найбільш ефективних форм інтерактивного навчання; 

 методичне забезпечення навчальних курсів: методи обчислень, елементарна 

математика, методика навчання математики, практикум розв’язування нестандартних 

математичних задач тощо. 

 подальшого розвитку дістали: 

 шляхи формування професійної компетентності майбутніх учителів математики. 
 

Практична цінність отриманих результатів: 

- конкретизовано та деталізовано види інтерактивного навчання, що доцільні для 

використання у підготовці майбутніх учителів математики, відповідно до форм організації 

навчання студентів та етапів їхньої навчально-пізнавальної діяльності; 

- розроблено методику запровадження форм інтерактивного навчання математичних 

дисциплін; 

- удосконалено організацію позааудиторної роботи майбутніх учителів математики на 

основі окремих форм інтерактивного навчання, зокрема: 
 започатковано роботу наукового гуртка «Інтерактивне навчання у вищій школі» для 

магістрів спеціальності «Математика»; 

 розроблено навчально-методичний посібник «Інтерактивне навчання у вищій школі» для 

магістрів спеціальності «Математика»; 

 розроблено навчально-методичний посібник з дисципліни «Практикум розв’язування 

нестандартних математичних задач» для організації самостійної роботи студентів в умовах 

інтерактивного навчання, перевірки та оцінювання її результатів згідно з кредитно-трансферною 

системою ECTS; 

 розроблено та запроваджено у навчальний процес дистанційні курси «Елементарна 

математика», «Практикум розв’язування нестандартних задач», «Практикум розв’язування 

математичних задач», «Методи обчислень», «Інновації в математичній освіті» на платформі Moodle; 

 розроблено навчально-методичний посібник «Елементи валеології у ШКМ»; 

 розроблено електронний навчальний засіб «Збірник задач валеологічного спрямування для 

учнів 5-9 класів»; 

 розроблено навчально-методичний посібник «Тренінги у методичній підготовці майбутніх 

учителів математики». 

 

Виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, впровадження їх 

результатів у практичну діяльність та освітній процес: 



Виконується наукове дослідження на здобуття ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки на тему: «Система методичної підготовки 

майбутніх учителів математики»(Годованюк Т.Л.); наукові дослідження на здобуття ступеня 

доктора філософії (кандидата педагогічних наук)  спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки: 

«Підготовка майбутніх вчителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи» (Возносименко Д.А.), «Методика навчання лінійної алгебри 

студентів педагогічних університетів з використанням інформаійно-комунікаційних технологій» 

« (Дубовик В.В.), за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання математики  на тему 

«Методична система аналізу та запобігання математичним помилкам у процесі вивчення алгебри 

у основній школі» (Благодир Л.А.).  

Відповідно до плану виконання проекту за звітний період було проведено Всеукраїнську 

студентську науково-практичну конференцію «Історія науки – майбутньому вчителеві – 2018» : 

«Наука та її творці», 19-20 квітня, 2018 р. – Умань.  

 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

Результати наукових досліджень проходять апробацію та впровадженні в освітній процес 

підготовки фахівців за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)».  

 

№  
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    4   
- Index Copernicus    9   

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   

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.)  

  6   

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    17   
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   
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    -   

  

9. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

№

 

з/

п 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Посада і місце основної роботи Вік 

1.  Годованюк Т.Л.  кандидат 

педагогічних 

наук 

доцент  доцент кафедри вищої математики 

та методики навчання математики, 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

44 

2.  Благодир Л.А.  - - старший викладач кафедри вищої 

математики та методики навчання 

математики, Уманський 

державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

58 

3.  Медведєва М.О.  кандидат 

педагогічних 

наук 

доцент завідувач кафедри інформатики та 

ІКТ, Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

41 

4.  Махомета Т.М.  кандидат 

педагогічних 

наук 

доцент декан факультету фізики, 

математики та інформатики, 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

35 

5.  Тягай І. М.  кандидат 

педагогічних 

наук 

- доцент кафедри вищої математики 

та методики навчання математики, 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

29 

6.  Возносименко 

Д.А. 

- - викладач кафедри вищої 

математики та методики навчання 

математики, Уманський 

державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

 

 

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

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

дисертацій.  

Посібники 

1. Годованюк Т.Л. Методика розв’язування задач. Елементарна математика : навч.-

метод. посіб. : у 5 ч. / Т.Л. Годованюк, І.М. Тягай. – Умань : 2018. Ч.2–130с. 



2. Годованюк Т.Л. Методика розв’язування задач. Елементарна математика : навч.-

метод. посіб. : у 5 ч. / Т.Л. Годованюк, І.М. Тягай. – Умань : 2018. Ч.4–122с. 

3. Годованюк Т.Л. Тренінги у методичній підготовці майбутніх учителів математики: 

Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних 

університетів /Т. Л. Годованюк, МОН України, Уманський держ пед. ун-т імені Павла Тичини. 

–142 с. 

4. Тягай І. М. Інтерактивне навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник 

для організації самостійної роботи магістрантів / Тягай І. М. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2018. 

– 107 с. 

5. Зошит для самостійної роботи з математичного програмування : навч. посіб. / уклад. 

Медведєва М.О., Куріч А.Ю., Повічан Т.Ю.. – Умань : Візаві, 2018. – 44 с. 

6. Методика організації позаурочної роботи з математики: навчально-методичний 

посібник / уклад. Л.А. Благодир. – Умань : ВПЦ «Візаві» – 2018р. – 173с. 

7. Методика навчання математики в поняттях, схемах і таблицях (загальна методика) : 

навчально-методичний посібник / уклад. Л.А. Благодир. – Умань : ВПЦ «Візаві» – 2018р. – 144с. 

8. Вибрані теми елементарної математики : навчально-методичний посібник / уклад. 

Л.А. Благодир. – Умань : ВПЦ «Візаві» – 2018р. – 123с. 

 

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних 

Web of Science, Scopus та інших 
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