
Секція (номер, назва) №0111U009200 

 Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку 

освіти в Україні    

ЗВІТ  

про виконання наукової роботи  за 2019 рік 

 

  

1. Керівник НДР: Заболотна Оксана Адольфівна _____________________________  

2. Номер державної реєстрації НДР: №0111U009200 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  2019 рік 

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

Предмет дослідження – теоретичні і практичні засади та тенденції розвитку 

освітньої галузі у компаративній перспективі. 

Об'єкт дослідження – освіта у зарубіжжі як джерело впровадження інновацій в 

українському освітньому полі. 

Мета науково-дослідної роботи – на основі системного підходу обґрунтувати 

теоретичні засади розвитку освіти в окремих країнах, узагальнити практику 

діяльності навчальних закладів різного рівня та визначити перспективи 

використання їхнього конструктивного досвіду в організації освіти України.  

Основні завдання: 

 обґрунтувати теоретичні засади порівняльно-педагогічних досліджень 

середньої, вищої, професійної та альтернативної освіти; 

 розробити методологію здійснення ретроспективного аналізу становлення і 

розвитку окремих освітніх аспектів у зарубіжжі та розроблення періодизації 

їхнього розвитку; 

 запропонувати механізми узагальнення і типізації структурних, 

функціональних, змістових та методичних засад функціонування окремих 

навчальних закладів, що складають освітні системи зарубіжжя. 

 визначити особливості і тенденції розвитку окремих освітніх явищ 

зарубіжжя та окреслити можливості творчого застосування в Україні 

конструктивного зарубіжного досвіду.  
 

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

 Обґрунтувано основи порівняльно-педагогічного дослідження на 

філософському рівні. 



 Визначено особливості й логіку проведення порівняльно-педагогічного 

дослідження. 

 Випрацювано загальну методологію наукового пошуку в полі 

порівняльної педагогіки. 

 Описано методи порівняльно-педагогічних досліджень. 

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

В процесі розробки теми: 

 досліджено інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень 

для розвитку вищої освіти в Україні; проаналізовано викладання іноземної 

мови у закладах вищої освіти ФРН та США.  

 взято участь в обговореннях  проблем порівняльно-педагогічних  досліджень 

середньої та вищої освіти, інновацій в сучасній освіті. 

 виокремлено неформальні практики інтеграції дітей мігрантів у освітнє 

середовище Португалії  та основні засоби самостійного опанування мови 

країни призначення. 

 здійснено керівництво трьома кандидатськими дисертаціями та однією 

докторською та співкоординування трьома міжнародними проектами.  

 охарактеризовано процес інтернаціоналізації вищої освіти на досвіді Швеції; 

проаналізовано особливості успішної інтеграції жінок-мігрантів у мовному 

аспекті; розглянуто проекти, спрямовані на підтримку мобільного навчання 

мігрантів.  

 обгрунтовано особливості розвитку української освіти у Великій Британії, 

досліджено вивчення англійської мови під час незалежності України.  

 з’ясовано стан полікультурного виховання в загальноосвітніх навчальних 

закладах України, проаналізовано етапи розвитку полікультурного 

виховання в сучасній шкільній освіті Канади.  

 проаналізовано сутність понять «комунікативної компетентності» та 

«комунікативного підходу», розглянуто популярні моделі комунікативної 

компетентності; на підставі результатів аналізу спеціалізованої літератури з 

методики навчання іноземної мови визначено основні умови для 

ефективного використання комунікативного підходу на заняттях з 

англійської мови.  

 вивчено європейські підходи щодо питання забезпечення наукової та 

академічної доброчесності, шляхи імплементації принципів академічної 

доброчесності в освітнє та наукове середовище польських вищих начальних 

закладів освіти; досліджено основні правові та організаційні моменти 

навчання; запозичено досвід організації навчального процесу у вищому 

навчальному закладі.  

 проаналізовано основні проблеми педагогічної підтримки професійного 

розвитку майбутніх учителів в Україні, досліджено «період вступу молодого 

вчителя на посаду», а також означено коло завдань, які має виконати 



молодий спеціаліст, щоб дійсно стати професіоналом своєї справи, 

висвітлено труднощі входження майбутнього вчителя у професійну 

діяльність, охарактеризовано основні чинники, що спричиняють труднощі, 

які виникають у професійному становленні молодого вчителя, узагальнено 

значення організації педагогічної підтримки майбутніх учителів в Україні.  

 Взято участь в обговореннях проблем порівняльно-педагогічних досліджень 

вищої освіти та інновацій в сучасній зарубіжній освіті. 

 

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        
- Index Copernicus        

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:  

      

з них: в журналах з 

особливим статусом 

(рекомендовані 

секціями)**  

 5  5   

1.4.  Публікації у матеріалах 

конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових  

 17 17    



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 (2 –

рекомендовані 

Вченою 

радою 

закладу) 

 3   

1.6.  Монографії та розділи 

монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) 

в іноземних видавництвах  

      

1.7.  Підручники, навчальні 

посібники України  
      

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).    

Заболотна О.А. – професор,  

Безлюдна В. В. – професор, 

Бондар Г. О. – доцент, 

Гут Н. В. – доцент, 

Шумаєва С.П. . – доцент,   

Щербань. І.Ю – доцент, 

Свиридюк О.В. – доцент, 

Павлюк  В. І. – доцент,    

Веремюк Л.Л. – доцент, 

Бойчевська І.Б. – доцент, 

Іванчук Г.П.  – доцент, 

Нестеренко І.Б. – доцент, 

Мамчур Є.А. – ст. викладач,           

Палагута І.В. – викладач, 

Загребнюк Ю.В.. – ст.викладач, 

Комар О. С.   –  викладач,  

Тарасенко А.В. –  викладач. 

 

 

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

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані 

патенти; теми захищених дисертацій.  

6.1.1 Монографії:     

 

  в Україні; 

1. Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку 

вищої освіти в Україні : колективна монографія / Безлюдна В.В., Бойчевська 

І.Б., Павлюк В.І., Палагута І.В., за заг. ред. О. А. Заболотної; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2019. 218 с. 

(протокол № 14 від 28 травня 2019 р.) 

2. Щудло С., Заболотна О., Медіна Т. Соціокультурний дискурс щодо мови 

навчання національних меншин у Чернівецькій області: монографія. 

Дрогобич: УАДО, ТзОВ «Трек ЛТД», 2019. 205 с. URL: http: //sau.in.ua/ 

magazine/ socziokulturnyj-dyskurs-shhodo-movy-navchannya-naczionalnyh-

menshyn-u-cherniveczkij-oblasti (205 c./7,9 др. арк. – авт. частка – 100 с. 

/4,0 др. арк.). 

3. Білецька І. О., Теорія і практика полікультурної освіти: англомовний світ : 

монографія / Білецька І.О., Свиридюк О.В., Шульга Н.В.; МОН України, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – 

Умань : Візаві, 2019. – 212 с. (протокол №4 від 26.11.19)  

 



6.1.3.2. Навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради 

університету;    

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

коментар, бібліографічний покажчик тощо). 

6.1.5 Статті: 

6.1.5.1. Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз 

даних Web of Science та Scopus;    

 

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

міжнародних наукометричних баз даних;    

6.1.5.4. Статті в закордонних виданнях; 

 у закордонних виданнях; 

1. Веремюк Л., Свиридюк О. Неперервна освіта: трансатлантичний досвід : кол. 

монографія. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 

2019. C. 468–477. 

2. Zabolotna O. Sociologia kultury fizycznej w Polsce a edukacja zdrowotna / Dariusz 

Skalski, Radoslaw Zwara, Alicia Peczak-Graczyk, Piotr Makar, Oksana Zabolotna, 

Arkadiusz Stanula // Zdrowie, Ratownictwo, kultura fizyczna i biezpieczenstwo. 2019. 

S. 97–110.  

3. Zabolotna O. Sportowa emerytura – odchodzenie ze sportu a edukacja zdrowotna / 

Dariusz Skalski, Radoslaw Zwara, Alicia Peczak-Graczyk, Piotr Makar, Oksana 

Zabolotna, Arkadiusz Stanula // Zdrowie, Ratownictwo, kultura fizyczna i 

biezpieczenstwo. 2019. S. 74–86. 

4. Zabolotna O. Rodzina polska a kultura fizyczna w kontekscie edukacji zdrowotnej / 

Dariusz Skalski, Radoslaw Zwara, Alicia Peczak-Graczyk, Piotr Makar, Oksana 

Zabolotna, Arkadiusz Stanula // Zdrowie, Ratownictwo, kultura fizyczna i 

biezpieczenstwo. 2019. S. 86–97.  

 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Palaguta Ilona. Support to teacher’s professional development in Ukraine and 

England: evidence 

fromTALIS survey. Studies in Comparative Education, 2019. P. 46–53. 

https://www.researchgate.net/publication/335017660 . 

2. Boichevska I., Ivanchuk A., Veremiuk L. Intellectual development of the 

personality in the context of the programme “Philosophy for children”. Збірник 

наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Умань, 2019. C.24–30. URL: 

(https://library.udpu.edu.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2019/2/4.pdf) 

 

 у наукових виданнях України (категорія В); 

1. Заболотна О. Щудло С. Медіна Т. Мова навчання учнів національних 

меншин у Чернівецькій області: інструментальна чи ціннісна функція 

української мови. Молодь в Центральній та Східній Європі: Соціологічні 

студії. 2018. №1. С.6–28. https://drive.google.com/open?id=1OM7s6mBN 

cXliGZmkG3PAZEIRGHoIX7pG 

https://www.researchgate.net/publication/335017660
https://library.udpu.edu.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2019/2/4.pdf
https://drive.google.com/open?id=1OM7s6mBN%20cXliGZmkG3PAZEIRGHoIX7pG
https://drive.google.com/open?id=1OM7s6mBN%20cXliGZmkG3PAZEIRGHoIX7pG


2. Заболотна О. Мова як чинник самореалізації молоді у мультилінгвальному 

просторі. Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник 

наукових праць / Ред. С.Щудло. Дрогобич. Лєгниця: «Трек ЛТД», 2019. Вип. 

9. С.10–19.  

3. Іванчук Г.П. Інтелектуальний розвиток особистості в контексті програми: 

«Філософія для дітей». Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 

7–11.    

 в інших виданнях України.  

 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

1. Бойчевська І., Веремюк Л. Професійна соціалізація молоді у закладах вищої 

професійної освіти України та Німеччини. Педагогічна компаративістика і 

міжнародна освіта — 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в 

умовах глобалізації : матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції 

(Київ, 30 травня 2019 р.) / за заг. ред О. І. Локшиної. Київ-Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2019. С.176– 177. 

2. Бойчевська І., Веремюк Л. Етичні виміри і проблеми модернізації освіти в 

Україні. Імплементація європейських стандартів в українські освітні 

дослідження: збірник матеріалів 3-ї міжнародної наукової конференції 

УАДО (Київ-Дрогобич, 21 червня 2019 р.). Київ-Дрогобич, 2019. С. 23–25. 

3. Гут Н. Мовна освіта дітей українських мігрантів у Португалії. 

Інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали 

ІІІ міжнародної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта 2019» (Київ, 30 травня 2019 року). Київ, 2019. С. 57– 58. 
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