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

  

ЗВІТ  

за заключний етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

(2020 рік)  

  

1. Керівник НДР: Бойченко Валентина Василівна ________________________________________  

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: 2019 – 2020   _________________________________________________  

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»  

Житнухіна К. П. «Формування відповідального ставлення до майбутньої професії у 

студентів педагогічних університетів»  



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» 

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.   

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

продовжувалася робота над темою «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього 

середовища педагогічного вищого навчального закладу». 

У 2020 закінчується термін виконання дослідження означеної проблеми. За 

результатами роботи над темою співробітниками лабораторії підготовлено монографію 

«Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і практика», де 

розкрито сутність та історію становлення компетентнісного підходу в освіті; схарактеризовано 

дефініції таких понять як компетентність та компетенція; обґрунтовано сутність та структуру 

професійної компетентності. Також розглядаються проблеми: формування комунікативної 

компетентності майбутнього педагога на основі гуманістично-особистісної технології; 

формування професійно-етичної та самоосвітньої компетентності майбутніх педагогів 

засобами інтерактивних методів навчання; формування діагностичної компетентності 

майбутніх педагогів; формування соціальної компетентності майбутніх учителів у професійній 

підготовці; формування психолого-педагогічної компетентності викладачів закладу вищої 

освіти тощо.  

У процесі роботи над темою:  

 – 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; створення інтелектуального простору для формування педагогічного мислення 

майбутніх учителів у контексті компетентнісного підходу. 

8. 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.   

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    3   
- Web of Science    1   
- 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   

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.)  

  13/18/ 10=41   

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  
  2   



1.7.  Підручники, навчальні посібники України    5   
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).  

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   

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

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

дисертацій.  

Монографії 

 в Україні: 
 

1. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і практика: 

колективна монографія / [за ред. В. В. Бойченко]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 302 с 

 за кордоном: 

1. Osadchenko I. I. Psycho-pedagogical conditions of educational environment establishment in 

academic institutions: problems of current Ukrainian educational reforms. Monografia. Czas na 

wychowanie. Radom: Wyd. Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium”. 2020. S. 172–182. 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12857 

2. Tkachuk H., Stecenko V., Stecenko N., Bondarenko T. Methodical system of practical and 

technical training for future it teachers in the context of blended learning. Professional competencies 

and educational innovations in the knowledge economy: Collective monograph. Bulgaria. Publishing 

House ACCESS PRESS, 2020. P. 86–102. DOI: 

http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4524/1/Collective%20monograph.%20Veliko%2

0Tarnovo%2C%20Bulgaria.%20Publishing%20House%20ACCESS%20PRESS%2C%202020%20%

28pdf.io%29.pdf 

Навчальні посібники 

 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12857
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4524/1/Collective%20monograph.%20Veliko%20Tarnovo%2C%20Bulgaria.%20Publishing%20House%20ACCESS%20PRESS%2C%202020%20%28pdf.io%29.pdf
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4524/1/Collective%20monograph.%20Veliko%20Tarnovo%2C%20Bulgaria.%20Publishing%20House%20ACCESS%20PRESS%2C%202020%20%28pdf.io%29.pdf
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4524/1/Collective%20monograph.%20Veliko%20Tarnovo%2C%20Bulgaria.%20Publishing%20House%20ACCESS%20PRESS%2C%202020%20%28pdf.io%29.pdf


1. Історія педагогіки: у 2 ч. Ч. 1. Історія зарубіжної педагогіки і шкільництва : навч. 

посіб. для студ. закладів вищої пед. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини ; уклад.: Ткачук М. М., Ткачук Л. В. Вид. 2-ге, допов. та переробл. Умань: Візаві, 

2020. 280 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 5 від 30.10.2020 р.)). 

2. Освітні інновації: навчальний посібник / уклад О. В. Бялик. Умань, Візаві, 2020. 

150 с. 

3. Методика викладання у вищій школі: навчально-методичний посібник / уклад. 

Кірдан О. Л., Кірдан О. П. Умань: Візаві, 2020. 182 с. 

4. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. Кудла М. В., Коблик В. О.: 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 160 с. 

5. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. 

Бойченко, Н. В. Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред.  М. В. Кудли; Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 133 с 

Статті: 

 у міжнародній наукометричній базі даних Scopus  
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http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=4
http://www.jifactor.com/


k, Tetiana 

Makhometa

, Irina 

Tiahai, 

Mariia 

Medvediev

a, Svitlana 

Pryshchep

a. 

ICT in the 

Flip Teaching 

of Future 

Mathematics 

Teachers 

http://ceur-

ws.org/Vol-

2732/2020070

9.pdf 

16th 

Internation

al 

Conferenc

e on ICT 

in 

Education, 

Research 

and 

Industrial 

Applicatio

ns. 

Integration

, 

Harmoniza

tion and 

Knowledg

e Transfer. 

Volume II: 

Workshop

s, Kharkiv, 

Ukraine, 

October 

06-10, 

2020. 

CEUR 

Workshop 

Proceedin

gs (CEUR-

WS.org, 

ISSN 

1613-

0073). 

Vol. 2732. 

2020. Pp. 

709-720. 

 

• проіндексовані у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science; 
 

№ 

з/

п 

Автори 

(зазначити усіх 

авторів, наших 

виділити 

Назва роботи 

(мовою оригіналу з 

бази даних і 

гіперпосиланням) 

Назва 

видання, де 

опублікован

о 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 Tetiana 

Bondarenko, Galina 

Tkachuk, Nadia 

Stetsenko and Vladim

ir Stetsenko 

Higher educational 

establishments in 

social media: an 

analytical 

review.(конференці

я відбулась у 

жовтні) 

  

4 Bialyk O., Sovhira S., 

Honcharuk V., 

Нerasymenko O. 

ANALYZES OF 

THE CONCEPTS 

AND MODERN 

MODELS OF 

Humanities 

&amp; 

Social 

Sciences 

eISSN: 2395-6518, Vol 8, No 3, 2020, pp 

466-471. 

https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8350 

https://giapjournals.com/hssr/issu

https://easychair.org/smart-slide/author/BvNQ
https://easychair.org/smart-slide/author/BvNQ
https://easychair.org/smart-slide/author/3GwL
https://easychair.org/smart-slide/author/3GwL
https://easychair.org/smart-slide/author/bWck
https://easychair.org/smart-slide/author/bWck
https://easychair.org/smart-slide/author/CzxR
https://easychair.org/smart-slide/author/CzxR
https://giapjournals.com/hssr/issue/view/137


ADULT 

EDUCATION IN 

THE EU 

COUNTRIES 

Reviews e/view/137  

 
 

 

• у закордонних виданнях: 

1. Ткачук Л. В. Роль эмпатии в просоциальном становлении будущего педагога. Научные записки 

кафедры педагогики. Гродно, ГУО «Гродненский институт развития образования», 2020. 

 

 

 у наукових виданнях України (категорія Б): 

 

1. Бойченко В. В. Бойченко В. Ідея нового педагогічного мислення у формуванні 

майбутнього вчителя. Соціальна робота та соціальна освіта. Вип. 2(5). 2020. С.143-149 

2. Кірдан О.Л. Електронні ресурси у викладанні та навчанні історії педагогіки. 

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 2020. № 16. 

С. 44–53 DOI: 10.18372/2411-264X.16.14679 URL: 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/14679 

3. Кірдан О.Л., Пенькова О.Г. Методика викладання у вищій школі – 

фундаментальний складник підготовки доктора філософії. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. 

ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 71. Т. 2. С. 96 –100. DOI https://doi.org/10.32840/1992-

5786.2020.71-2.17 URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/71/part_2/19.pdf 
4. Коберник О. М., Коберник Г. І., Білецька І. О. Технологія гейміфікації у 

формуванні у студентів досвіду педагогічної імпровізації. Педагогіка формування творчої 
особистості в загальноосвітній та вищій школі зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. 
ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. 

5. Осадченко І. І., Карпук Т. А. Академічна доброчесність у контексті науково-
педагогічної діяльності: реалії та перспективи. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, 
В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 188. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 49–
53.https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/480/421 

6. Осадченко І., Маслюк Р. Сутність та дискусійні питання проблеми академічної 
доброчесності. Гірська школа українських Карпат. 2020. № 22. С. 19–
25.https://journals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/download/4272/4839/ 

7. Савченко Н. Функції професійного іміджу майбутнього викладача Психолого-

педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 60. 

8. Стеценко Н., Комарова З., Ткачук Г., Стеценко В. Досвід організації та 

проведення опитування студентів про якість надання освітніх послуг в університеті. Молодь і 

Ринок. 2020. № 1 (180). С. 19–25. URL: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195710 

9. Ткачук Л. В., Ткачук М. М. Педагогічне стимулювання у структурі професійної 

компетентності сучасного вчителя. Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету. Вип.4 / МОН України, Уманський держ.пед.ун-т імені Павла 

Тичини; [голов.ред.О. І. Безлюдний]. Умань: Візаві, 2020. 

 

 

 в інших виданнях України. 

1. Безлюдна Н. Використання навчально-педагогічних ситуацій у підготовці 

майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності. Формування професійної 

компетентності майбутнього педагога: теорія і практика: кол. монографія / за заг. ред. 

В. В. Бойченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 85–114. 

https://giapjournals.com/hssr/issue/view/137
http://dx.doi.org/10.18372/2411-264X.16.14679
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/14679
http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/71/part_2/19.pdf
https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/480/421
https://journals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/download/4272/4839/
https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195710


2. Бойченко В. Формування педагогічного мислення майбутніх учителів у 
контексті компетентнісного підходу. Формування професійної компетентності майбутнього 
педагога: теорія і практика: колективна монографія / [за ред. В. В. Бойченко]. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2020. С. 303–324. 

3. Бялик О., Кудла М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів із застосуванням інтерактивних технологій. Формування професійної компетентності 

майбутнього педагога: теорія і практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Бойченко. Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2020.С. 248–279. 

4. Гагарін М. Формування діагностичної компетентності майбутніх педагогів у 

закладах вищої освіти. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: 

теорія і практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Бойченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 

.С 56–84. 

5. Дудник Н. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів 

засобами інтерактивних методів навчання. Формування професійної компетентності 

майбутнього педагога: теорія і практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Бойченко. Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2020. С. 115–161. 
6. .Коберник О. Професійна та фахова компетентність педагога: погляди сучасних 

науковців. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і 
практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Бойченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 7–25. 

7. Коблик В. Формування соціальної компетентності майбутніх учителів у 
професійній підготовці. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: 
теорія і практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Бойченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 
С. 280–232. 

8. Прищепа С. Формування професійно-педагогічної комунікативної 
компетентності майбутнього педагога на основі гуманістично особистісної технології. 
Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і практика: кол. 
монографія / за заг. ред. В. В. Бойченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 26–55. 

9. Савченко Н. Формування психолого-педагогічної компетентності викладача 

закладу вищої освіти. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: 

теорія і практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Бойченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 

10. Ткачук Л., Ткачук М. Підготовка майбутніх педагогів до здійснення 

педагогічного стимулювання навчальної діяльності учнів. Формування професійної 

компетентності майбутнього педагога: теорія і практика: кол. монографія / за заг. ред. 

В. В. Бойченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 162–247. 

 

 

Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

 

1. Безлюдна Н. В., Дудник Н. В. Метод проектів як засіб формування 

професіно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти. Сучасні технології розвитку 

професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV міжнародної 

інтернет-конференції. 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань, 2020. С. 53–57. 

2. Бойченко В. Особливості формування готовності майбутніх учителів до 

полікультурного виховання (в контексті розвитку педагогічного мислення) Вісник Польсько-

української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Вип. 2(21): 

Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні 

аспекти: матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 21–22 трав. 2020 р.) / МОН 

України, НАПН України, Ін-т педагогіки [та ін.]; [редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. за 

вип.), Васьківська Г., Велскоп В. [та ін.]. Умань : Візаві, 2020. С.12–15. 

3. Бялик О. Розвивальне освітнє середовище сучасного закладу освіти Сучасні 



технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за 

матеріалами ІV міжнародної інтернет-конференції. 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. 

В. В. Макарчук. Умань, 2020. С. 28–31. 

4. Житнухіна К. П. Формування у студентів відповідального ставлення до 

майбутньої професії як педагогічна проблема. Сучасні технології розвитку професійної 

майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV міжнародної інтернет-

конференції. 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань, 2020. С.60–63.  

5. Коберник О.М. Естетичне середовище та його вплив на формування іміджу 

сучасного закладу освіти. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: 

матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 08–09 жовтня 2020 

р.). Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. 

Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.66–69. 

6. Кудла М. В. Значення педагoгічної технoлогії «Ствoрення ситуації успіху» в 

прoцесі пiдгoтовки майбутнiх учителіві. Сучасні технології розвитку професійної 

майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV міжнародної інтернет-

конференції. 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань, 2020.С. 83–85. 

7. Осадченко І. Загальні аспекти сутності поняття «академічна доброчесність». 

Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені 

Я. А. Коменського. Вип. 2(21): Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, 

психологічні та педагогічні аспекти: матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 21–22 

трав. 2020 р.) / МОН України, НАПН України, Ін-т педагогіки [та ін.]; [редкол.: Осадченко І. 

(голов. ред. та відп. за вип.), Васьківська Г., Велскоп В. [та ін.]. Умань : Візаві, 2020.  С. 98–99. 

8. Осадченко І. Психопедагогічні умови створення едукаційного середовища у 

закладах вищої освіти: проблеми сьогодення українських освітніх реформ. Модернізація 

освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Шостої Міжнародної науково-

практичної конференції (Умань, 08–09 жовтня 2020 р.). Вісник Польсько-української науково-

дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2020. С. 114–117. 

9. Ткачук Г. В., Стеценко В.П., Стеценко Н.М. Особливості проведення онлайн-занять 

засобами сервісу Zoom в умовах дистанційного навчання студентів. Інформаційно-

комп’ютерні технології – 2020 (ІКТ-2020): матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної 

конференції, 09–11 квітня 2020 р. Житомир, 2020. С.189–190. 

10. Стеценко Н. Із досвіду використання платформ дистанційного навчання. 

Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Шостої 

Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 08–09 жовтня 2020 р.). Вісник Польсько-

української науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. 

Осадченко І. І. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.168–172. 

11. Ткачук Л., Пазенко Н. Формування професійної компетентності майбутніх 

менеджерів освіти у контексті вимог сучасності. Модернізація освітнього середовища: 

проблеми та перспективи: матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, 

м.Умань, жовтня 2020 року. FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-

дослідницької лабораторії психодидактики імені Я.А.Коменського /гол.ред. Осадченко І.І. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.169–174. 

12. Ткачук Л. Еволюція поняття «педагогічна технологія». Сучасні технології 

розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV 

міжнародної інтернет-конференції. 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань, 2020. 



С.117–122. 

13. Ткачук М. Управління процесом формування мотивації майбутніх учителів 

фізичної культури до професійно-педагогічної діяльності. Сучасні технології розвитку 

професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV міжнародної 

інтернет-конференції. 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань, 2020. С.122–126. 

 

 за кордоном. 

 

1. Прищепа С. М Особенности подготовки классных руководителей к 

проектированию воспитательной деятельности классного коллектива Личность. Образование. 

Общество. Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации: 
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