
Секція (номер, назва) Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності ____________   

  

ЗВІТ  

за 2018 рік виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

 

1. Керівник НДР: канд. пед. наук, доцент Бойченко В. В.___________________________________  

2. Номер державної реєстрації НДР: «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього 

середовища педагогічного вищого навчального закладу»  (реєстраційний номер 

№ 0111U007536) (2015-2020рр.) _______________________________________________________  

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: на базі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (наказ № 01 від 02.01.2009 року).  _________  

4. Терміни виконання етапу:  2018 _______________________________________________________  

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

Метою виконання наукової теми «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього 

середовища педагогічного закладу вищої освіти» є проведення ґрунтовних досліджень з проблем 

формування і розвитку педагогічної компетентності. 

Об’єкт наукової роботи: Процес формування професійної педагогічної компетентності ___  

Предмет наукової роботи: Особливості формування педагогічної компетентності 

майбутнього вчителя та викладача вищої школи в умовах університету 

Завдання наукової роботи:1) У результаті виконання теми здійснювати підготовку 

монографій; 2) вивчення і запровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо формування 

педагогічної компетентності; 3) ведення до загального обігу нових психолого-педагогічних та 

дидактичних джерел; 4) підготовка науково-методичних рекомендацій щодо поліпшення процесу 

формування педагогічної компетентності в нових освітніх умовах; 5) захист студентських 

наукових робіт, кандидатських і докторських дисертацій; 6) створення збірника наукових статей з 

даної проблеми; 7) забезпечення працівників освіти сучасною актуальною науковою інформацією, 

дидактичними матеріалами; 8) організація науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, 

діалогів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти.  

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

лабораторії  у межах робочого часу здійснюють дослідження за такими тематичними напрямами: 

Безлюдна Н. В. «Теорія і практика професійної підготовки  вчителів початкової школи 

(кінець ХІХ – ХХ століття)» 

Бойченко В. В. «Система формування педагогічного мислення майбутніх учителів у 

професійній підготовці» (доц. Бойченко В. В.)  

Дудник Н. В. «Тeopeтичні та методичні засади формування професійно-етичної 

компетентності майбутніх менеджерів освіти».   

Осадченко І. І. «Психодидактичні засади застосування технології ситуаційного навчання у 

підготовці майбутніх учителів» 

Прищепа С. М. «Сучасні тенденції формування підприємницької компетентності 

учнівської молоді в країнах Євросоюзу» 



Радченко І. А. «Теорія і методика формування дослідницької компетентності майбутніх 

учителів в освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу» 

Савченко Н. В. «Формування професійного іміджу майбутнього вчителя  початкової школи 

в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін» 

Стеценко Н. М. «Теорія і методика оцінювання якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців у системі вищої педагогічної освіти» 

Юрченко О. В. «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування 

соціальної компетентності молодших школярів» та ін. За означеною проблематикою відбуваються 

дисертаційні  дослідження, виконуються магістерські, курсові роботи студентів, проектна 

діяльність тощо.   

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

Суспільство сьогодні вимагає від педагогічної науки якісної ефективної підготовки підростаючого 

покоління. З’являється усвідомлення, що майбутнє держави закладається вчителем, що, в свою чергу, 

передбачає цільову орієнтацію процесу підготовки майбутнього педагога на формування професійної 

компетентності як інтегрованої характеристики, яка визначає здатність вирішувати професійні 

завдання, що виникають у реальних ситуаціях професійно-педагогічної діяльності, з використанням 

знань, досвіду, цінностей і нахилів особистості. Професійна компетентність визначається вченими як 

професійна підготовленість і здатність суб'єкта праці до виконання завдань і обов'язків 

повсякденної діяльності. 

У 2018 р. у складі лабораторії працював 31 науковець, з них 10 докторів наук (32,2 %), 16 

кандидатів наук (51,6 %), 2 викладачі-стажисти без наукового ступеня (6,5 %) (з них – 1аспірант (3,2 %)) 

та 2 магістранти (6,5 %). 

Співробітниками лабораторії розкрито сутність та історію становлення компетентнісного підходу 

в освіті; охарактеризовано дефініції таких понять як компетентність та компетенція; обґрунтовано 

сутність та структуру професійної компетентності, розроблено структуру освітнього середовища 

професійної підготовки майбутніх учителів, що поєднує соціально-культурне, навчально-виховне, 

інформаційно-комунікаційне середовища; визначено компоненти професійної підготовки майбутніх 

учителів в умовах компетентнісного підходу (ціннісно-мотиваційний; соціокультурний; гносеологічно-

творчий, когнітивний; особистісно-діяльнісний); розроблено модель професійної підготовки майбутніх 

учителів на основі компетентнісного підходу, яка охоплює такі складові (цільовий, методологічний, 

суб’єктний, структурний, процесуальний, результативний); розроблено методику проектування 

освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів та інтегровано у вигляді блоків; 

визначено педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів в проектованому освітньому середовищі: 

соціальна адаптація студентів у площині взаємодії з освітнім середовищем професійної підготовки, 

актуалізація розвивального потенціалу освітнього середовища, активізація процесу професійно-

особистісного розвитку та саморозвитку студентів засобами творчо-пошукової роботи, оволодіння 

майбутніми вчителями основами інноваційної діяльності. Здійснено узагальнення теорії і практики 

професійної підготовки майбутніх керівників закладами освіти, розкрито сутність та шляхи 



удосконалення процесу формування у майбутніх менеджерів освіти провідних управлінських 

компетентностей. 

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

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

Лабораторія продовжує проведення теоретичних та експериментальних досліджень з проблеми 

формування професійних компетенцій майбутніх педагогів та розвитку педагогічної компетентності 

викладачів закладів вищої освіти. Зокрема за такими напрямами наукових досліджень:  

 Особливості впровадження проектної технології у процес формування педагогічної 

компетентності майбутнього вчителя – док. пед. наук, професор, зав. Кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту О.М. Коберник.  

 Формування і розвиток педагогічного мислення майбутніх учителів у професійній 

підготовці: компетентнісний підхід. – канд. пед. наук, доцент В.В. Бойченко. 

 Психологічні аспекти формування та розвитку професійної компетентності практичного 

психолога – канд. псих. наук, доцент Т.Д. Перепелюк. За результатами наукових пошуків проводяться 

наукові конференції, семінари, круглі столи, тренінги тощо, під час яких відбувається обмін думками, 

пошук оптимального вирішення професійних освітніх проблем.   

8. 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     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:  

   9   

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 (збірник тез  

за 

матеріалами 

конференції) 

5 (у 
зарубіжних 

виданнях 

15 (міжнар. 
конференції) 

9 (у вітчизн. 

конференц) 

  

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
   1   

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
      

1.7.  Підручники, навчальні посібники України     2   



 
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        

  
* 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.  

9. Перелік виконавців (ПІБ та посада). 

У межах теми розробляються проблеми: «Особливості впровадження проектної технології у 

процес формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя» – док. пед. наук, професор, 

зав. Кафедри педагогіки та освітнього менеджменту О.М. Коберник . 

 «Формування і розвиток педагогічного мислення майбутніх учителів у професійній підготовці: 

компетентнісний підхід» – канд. пед. наук, доцент В.В. Бойченко. 

«Психологічні аспекти формування та розвитку професійної компетентності практичного 

психолога» – канд. псих. наук, доцент Т.Д. Перепелюк   

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

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

дисертацій.  

Монографії: 

 

1) Професійна підготовка майбутніх менеджерів на основі компетентнісного підходу: кол. 

монографія / за заг. ред. О. М. Коберника. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 330 с. 

 

Навчальні посібники без грифу МОН України: 

 

1) Педагогічна конфліктологія: навч. посібн. / автор-упорядник. В. В. Бойченко. – Умань: 

ВПЦ «Візаві». – 2018. – 166 с. 

2) Теорія і методика виховання: сучасні тенденції розвитку : навчальний посібник / 

О. М. Коберник, В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. –  304 с. 

 

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних 

 

1) Безлюдна Н. В., Дудник Н. В. Інтерактивні технології навчання як засіб формування етичної 

компетентності майбутніх менеджерів освіти  / Н. В. Дудник // Проблеми підготовки сучасного 



вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018.– Вип. 18. – С. 

2) Бялик О. В. Система підвищення кваліфікації вчителів зі статевого виховання учнів: 

європейський досвід / О. В. Бялик // Український педагогічний журнал. – К., 2018. – С.   

3) Дудник Н. В. Коуч-технологія як засіб формування професійно-етичної компетентності 

майбутніх менеджерів освіти  / Н. В. Дудник //Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник 

наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: 

Безлюдний О.  І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 17. – С. 175–182. 

4) Коберник  О. М. Особистісно-професійний розвиток вчителя трудового навчання в системі 

неперервної педагогічної освіти // Сучасні інформаційні техно-логії та інноваційні методики 

навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук.праць.–Вип 51. – 

Вінниця, 2018. – С. 21–25 

5) Прищепа С. М. До проблеми формування підприємницької компетентності учнів: сучасні 

підходи / С. М. Прищепа // Молодий вчений: науковий журнал  

6) Савченко Н. Професійний імідж викладача як складова його педагогічної майстерності / Н. 

Савченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2018.  

7) Стеценко Н. М. Аналіз засобів змішаного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів 

інформатики / Г. В. Ткачук, Н. М. Стеценко  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 

5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип.6. Том 2. – С. 173–176.  

8) Стеценко Н. М. Розвиток методичної компетентності керівників закладів загальної 

середньої освіти в процесі організації методичної роботи в школі. / Н. М. Стеценко // Збірник 

наукових праць “Педагогічні науки”. Херсонський державний університет Випуск IXXXI, Том 1. –  
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тему «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності 
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