
Секція (номер, назва) Суспільні науки 

  

ЗВІТ  

за __етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

(2020 рік)  

  

1. Керівник НДР: Комар Ольга Анатоліївна 

2. Номер державної реєстрації НДР: 011U009199 

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

університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: грудень 2019-2020 

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

Мета: теоретично обґрунтувати, розробити зміст та експериментально перевірити 

ефективність методики підготовки сучасного вчителя початкової школи до інноваційної діяльності 

у процесі навчання у ЗВО в умовах реалізації особистісно орієнтованого підходу. 

Завдання: 

1. Розкрити сутність інноваційних процесів у вітчизняній та зарубіжній педагогіці, виокремити 

значення та особливості проблеми інноваційної діяльності у педагогічному процесі ЗВО та 

загальноосвітньої школи, початкової зокрема. 

2. Розробити зміст та методику підготовки сучасного вчителя початкової школи до 

інноваційної діяльності та експериментально перевірити їх ефективність у початковій школі. 

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

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

 досліджено питання застосування інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя 

початкової школи; 

 розробленні теоретичні та практичні рекомендації по застосуванню  інтерактивної технології на 

уроках математики в початковій школі  

 впроваджено дослідження інтеграції змісту навчальних дисциплін початкової школи відповідно 

до концепції «Нова українська школа»  

 досліджено ступінь готовності майбутніх учителів початкової школи (від перших до четвертих 

класів) до здійснення фахової інноваційної діяльності; 

 впроваджено роботу по організації і керуванню викладачами наукових гуртків; написанню 

студентами статей; підготовці наукових робіт тощо; 

 розроблено науково-методичні методики викладання дисциплін  

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   1  
- 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:  
 

7 
 

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.)  

 
52 

 

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  
 

3 
 

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    1  
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).  

1. Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор 

2. Кравчук Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор 

3. Грітченко Тетяна Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент 

4. Торчинська Тамара Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

5. Роєнко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

6. Шевчук Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

7. Лоюк Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

8. Пісняк Валентина Степанівна – викладач 



9. Байдюк Любов Миколаївна – викладач 

10. Чучаліна Юлія Миколаївна – викладач-стажист 

11. Яцюк Юлія Анатоліївна – викладач-стажист 

12. Гаращук Євгеній Михайлович – викладач-стажист 

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

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

дисертацій.  

Підручники та навчальні посібники: 

1. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А. Математика: підручник для 3 класу 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Літера ЛТД, Ч. 1., 2020. 112 с. 

2. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А. Математика: підручник для 3 класу 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Літера ЛТД, Ч. 2., 2020. 112 с. 

3. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Лекційний курс з практикумом 

для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / укл.: Л. М. Байдюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 

2020. – 168 с. 

Монографії в Україні: 

1. Інноваційні процеси в освіті: від новаторського руху вчителів до інновацій у підготовці 

педагогічних кадрів : монографія / Комар О. А., Грітченко Т. Я., Кравчук О. В. [та ін.] ; за заг. ред. 

Комар О. А.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 

234 с.  

Монографії за кордоном: 

1. Oksana Kravchuk, Oleksii Mukoviz, Valentyna Kharytonova. History of the innovation 

movement in ukraine’s education (the 20th century). Innovative scientific researches: European 

development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. С. 142-170. 

2. Нritchenko T., Loiuk O. The algorithm of scientific concepts formation in the junior pupils in 

the learning process. Theoretical and applied aspects of sustainable development. Poland. Katowice : 

Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. Monograph 33. Pp. 117–123. 

3. Baydyuk L. M. Characteristics of professional training of foreign language teacher. 

Wissenschaft für den modernen menschen. Wirtschaft, management, tourismus, bildung, philosophie, 

gesetz.: monograph. Book 1. Part 1. Karlsruhe : NetAkhatAV, 2020. p. 123-129.  

 

Статті проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автори 

(зазначити 

усіх авторів, 

наших 

виділити) 

Назва роботи 

(мовою оригіналу з 

бази даних і 

гіперпосиланням) 

Назва видання, 

де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), рік, перша-остання 

сторінки статті; зазначити бази в яких 

індексується (Scopus, Web of Science) і 

квартель випуску (Q1, Q2, Q3, Q4) 

1 2 3 4 5 

1. 

Olha A. 

Komar, Oleh 

S. Komar, 

Natalia A. 

Kolomiiet,  

Liudmyla M. 

Roienko,  

Pavlо V. 

Diachuk. 

Implementation of a 

Monitoring System 

in the Educational 

Process in Primary 

School. 

International 

Journal of 

Learning, 

Teaching and 

Educational 

Research. 

Vol. 18, No. 11, pp. 232-244, November 

2019 

https://doi.org/10.26803/ijlter.18.11.14 

 



Статті у закордонних виданнях: 

1. Mukoviz O. P., Kravchuk O. V., Hritchenko T. Ya., Reznichenko I. G., Yashchuk O. M. 

Aspects of distance learning in the system of continuous education of elementary school teachers the 

ukrainian context. Revista Espacios. 2020. Vol. 41, (№º 16) P. 29. 

2. Шевчук І. В. Розвиток творчого мислення учнів початкової школи у процесі перевірки 

домашніх завдань на уроках математики / І.В.Шевчук, О.В.Лоюк // Perspectives of world science and 

education» Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing group. 

Osaka, Japan. 2020. Pp. 905–912. URL: http://sci-conf.com.ua ( наявність сертифіката участі).  

3. Шевчук І. В. Формування навичок самоконтролю та самооцінювання в учнів початкової 

школи на уроках математики: результати експериментальної роботи / І.В.Шевчук,О.В.Лоюк // 

Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical 

conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 627–633. URL: http://sci-conf.com.ua   ( 

наявність сертифіката участі). 

4. Шевчук І. В. Методичні прийоми переходу від простої задачі до складеної сюжетної 

задачі на уроках математики у початковій школі / І.В.Шевчук // Modern science: problems and 

innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, 

Sweden. 2020. Pp. 486–490. URL: http://sci-conf.com.ua( наявність сертифіката участі). 

5. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення табличних випадків множення та ділення 

на уроках математики  / І.В.Шевчук, Л.П.Бурлака // Topical issues of the development of modern 

science. Abstracts of the 9th International scientific ans practical conference. Publishing house “ACCENT”. 

Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 919–927. URL: http://sci-conf.com.ua( наявність сертифіката участі). 

6. Шевчук І. В. Особливості використання міжпредметних зв’язків у початковій школі / 

О.В.Кравчук, І.В.Шевчук // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 10th International 

scientific and practical conference. Cognum Publishing house. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 547–

555. URL: http://sci-conf.com.ua( наявність сертифіката участі). 

7. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення нумерації в концентрі «Тисяча» на уроках 

математики в початковій школі / І.В.Шевчук, Н.П.Шехман// Dynamics of the development of world 

science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. 

Vancouver, Canada. 2020. Pp. 796–804. URL: http://sci-conf.com.ua ( наявність сертифіката участі) 

8. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення арифметичних дій в концентрі «Десяток» 

на уроках математики у початковій школі / І.В.Шевчук, Н.П.Шехман // The world of science and 

innovation. Abstracts of the 4th International scientific ans practical conference.  Cognum Publishing House.  

London, United Kingdom. 2020. Pp. 936-943. URL: http://sci-conf.com.ua (наявність сертифіката 

участі). 

9. Шевчук І. В. Психолого-педагогічні проблеми впровадження інновацій у практику 

українських шкіл 20-х років XX століття. / І.В.Шевчук, О.В.Кравчук // Fundamental and applied 

research in the modern world. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. 

BoScience Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 600-609. URL: https://sci-conf.com.ua/iv 

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-

modern-world-18-20-noyabrya-2020-godaboston-ssha-arhiv (наявність сертифіката участі). 

10. Voloshyn P. M., Voloshyna G. P., Roienko L. M. Stimulation of ec ological activity of younger 

school children through art synthesis. BalkanScientificReview. 2020. Т. 4. № 3(9) С. 28-31. 

11. Торчинська Т. А. Формування культури мовлення в учнів молодшого шкільного віку на 

уроках української мови. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 3rd 

International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2020. Pp. 982–992. 

URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-

problems-prospects-and-innovations-25-27-noyabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/. 

12. Торчинська Т. А. Підготовка майбутніх учителів до формування навичок діалогічного 

мовлення в молодших школярів. Perspectives of world science and education: Abstracts of the 6th 

international scientific and practikal conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 818–828. 

URL: http://sci-conf.com.ua 

http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
https://sci-conf.com.ua/iv%20mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-18-20-noyabrya-2020-godaboston-ssha-arhiv
https://sci-conf.com.ua/iv%20mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-18-20-noyabrya-2020-godaboston-ssha-arhiv
https://sci-conf.com.ua/iv%20mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-18-20-noyabrya-2020-godaboston-ssha-arhiv
https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-25-27-noyabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-25-27-noyabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/
http://sci-conf.com.ua/


13. Байдюк Л. М. Дидактичні аспекти навчання англійської мови молодших школярів // 

Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th Intermational scientific and practical 

conference. Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. (April 1-3, 2020). 2020. Pp. 241-247. 

14. Байдюк Л. М. Дифференциация обучения иностранным языкам как обьект исследования 

в психолого-педагогической и методической литературе // Fundamental and applied research in the 

Modern World Abstracts of the 3rd Intermational scientific and practical conference. BoScience Publisher. 

Boston. USA. 2020. Pp. 170-177. 

15. Байдюк Л. М. Основные направления оптимизации обучения иностранным языкам в 

неязыковому вузе в условиях информатизации образования // World science: problems, prospects, and 

innovations. Abstracts of the 2nd Intermational scientific and practical conference. Perfect Publishing. 

Toronto, Canada. 2020 Pp. 220-226. 

16. Чучаліна Ю. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи: 

сутність та проблеми. Vzdelávanie a spoločnosť V. Medzinárodný nekonferenčný zborník. / Prešovská 

univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta. Renáta Bernátová, Tetyana Nestorenko (Eds.). Prešov, 2020. 

рр. 269-272. 

Статті у наукових виданнях України (категорія Б): 

1. Грітченко Т., Лоюк О. Система оволодіння майбутніми вчителями початкової школи 

технологією педагогічного спілкування. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 

2020. Вип. 3, ч. 2. С. 42‒49. 

2. Байдюк Л. М. Умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до 

навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки. Проблеми підготовки сучасного 

вчителя. Вип. 1(21), ч. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. 

ред. І. І. Демченко]. Умань: Візаві, 2020. С. 14-22. 

3. Чучаліна Ю. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до економічного 

виховання учнів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 1(21), ч. 2 / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. І. І. Демченко]. Умань: Візаві, 2020. С. 
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