
Секція СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

 №0111U009200 

 Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні    

ЗВІТ  

про заключний  етап виконання наукової роботи  за 2020 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:  грудень 2019 року - грудень 2020 року. 

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) 

За попередній етап виконання теми (2019 р.) співорганізовано 3 конференції різного рівня, з них 2 

Міжнародні науково-практичні конференції та 1 Всеукраїнська науково-практична конференція, 1 

круглий стіл, 1 Зимову школу УАДО; проведено Міжнародну олімпіаду з англійської мови для 

школярів м. Умань (Україна) та м. Гнєзно (Польща); видруковано 2 номери журналу «Studies in 

comparative Education» (категорія «Б»); вийшли друком 4 монографії (колектив авторів); 5 фахових статей 

у виданнях категорії Б; 1 стаття в інших виданнях України, 14 тез у збірниках наукових праць; велася 

розробка 10 індивідуальних тем з порівняльної педагогіки. 

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

За звітний період співорганізовано 4 конференції різного рівня, з них 2 Міжнародні науково-

практичні конференції та 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції, 1 круглий стіл, 1 Зимову школу 

УАДО; проведено Міжнародну олімпіаду з англійської мови для школярів м. Умань (Україна) та 

м. Гнєзно (Польща); видруковано 1 номер журналу «Studies in Comparative Education» (категорія «Б»); 

вийшли друком 6 монографій/ частин монографій (колектив авторів); 6 фахових статей у виданнях 

категорії Б; 1 стаття в інших виданнях України, 16 тез у збірниках наукових праць; ведеться розробка 

10 індивідуальних тем, спрямованих на дослідження проблем у вищій та середній школі та психолого-

педагогічних проблем порівняльної педагогіки. 

В рамках роботи над комплексною темою кафедри «Інноваційний потенціал порівняльно-

педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні» 0111U009200 (№1616/01 від 13.10.11) було розроблено 

такі підтеми: 

 Міжнародний досвід підготовки майбутніх учителів іноземних мов (проф. Безлюдна В.В. 

(ЄС, Канада), Палагута І.В. (Велика Британія), Комар О.С);                                   

 Теорія та методика професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у технічних 

університетах ФРН (доц. Бойчевська І. Б.);  



 Підготовка вчителів до забезпечення мовної освіти українських мігрантів в країнах ЄС 

(доц. Гут Н.В.);         

 Система професійної підготовки вчителів іноземних мов до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами у США (доц. Шумаєва С.П.)     

 Полікультурне виховання в сучасній шкільній освіті Канади (доц. Свиридюк О.В.); 

 Теоретичні і методичні засади формування дослідницької компетентності майбутніх 

учителів в університетах США (доц. Щербань І.Ю.); 

 Формування підприємницької компетентності учнів у середніх школах США (викладач 

Сліпенко В.О.); 

 Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США (здобувач Сало Л.В.) 

 

У 2020 році захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеню «доктор філософії»: 

 

 Підгаєцька А.В. «Студентське самоврядування в університетах Канади» (011) (науковий керівник – 

проф. Заболотна О.А.) 

Сліпенко В.О. «Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США» (011) 

(науковий керівник – проф. Коберник О.М.) 

 

Проведено засідання наукового семінару для проходження попереднього захисту дисертації на здобуття 

наукового ступеню «кандидат педагогічних наук»: 

Сало Л.В. «Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США» (13.00.04) (науковий 

керівник – проф. Заболотна О.А.) 

 

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)**  

 6  6  100% 

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.)  

 16 16  100% 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за 

рішенням Вченої ради закладу вищої освіти (наукової 

установи)  

2 2  100% 



1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних 

видавництвах  

 6  6  100% 

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  

 2 2    

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, 

Гут Н. В. – доцент, 

Шумаєва С.П. . – доцент,   

Щербань. І.Ю – доцент, 

Свиридюк О.В. – доцент, 

Бойчевська І.Б. – доцент, 

Палагута І.В. – аспірант, 

Комар О. С.   –  викладач,  

Сліпенко В.О. –  викладач, 

Підгаєцька А.А. – аспірант, 

Сало Л.В. – здобувач. 

 

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: 

 

 Заболотна, О., Щудло, С., Лісова, Т., Ковальчук, О., Горук, Н., Медіна, Т. (2020). Учителі та 

освітнє середовище: крос-культурна перспектива, (O. Заболотна, С. Щудло, ред.). Дрогобич: 

УАДО і ТзОВ «Трек-ЛТД» URL: http://uera.org.ua/sites/default/files/2020-

09/Teachers%20and%20the%20Learning%20Environment%202020.pdf  

 На освітніх перехрестях: діалог із національними меншинами у Чернівецькій і Закарпатській 

http://uera.org.ua/sites/default/files/2020-09/Teachers%20and%20the%20Learning%20Environment%202020.pdf
http://uera.org.ua/sites/default/files/2020-09/Teachers%20and%20the%20Learning%20Environment%202020.pdf


областях / Варга Н., Герман М., Заболотна О., Медіна Т., Фатула Р., Щудло С. (ред. O. Заболотна, 

С. Щудло). – Дрогобич: УАДО, ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – 262 c. 

URL:http://www.uera.org.ua/sites/default/files/2020- 

09/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1

%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1

%8F%D1%85%202020.pdf 

 

 за кордоном: 

Skalski, D., Zabolotna, O. (2020). Kultura fizyczna w ujęciu socjologicznym Wybrane aspekty 

edukacji zdrowotnej. Tom 1. Gdańsk: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 

Śniadeckiego. 

 

Частини колективної монографії: 

1. Skalski, D., Makar, P., Zabolotna, O., Telak, J. & Stanula, A. Znaczenie etosu narodowego w kulturze 

fizycznej a edukacja zdrowotna. W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), 

Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. Gdańsk: 

WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 

Śniadeckiego. Gdańsk, 2020. TOM 2. Р. 64–75. 

2. Skalski, D., Makar, P., Zabolotna, O., Telak, O. & Ostrowski, A. Struktura społeczna, nierówności i 

zróżnicowanie społeczne a edukacja zdrowotna. W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki 

(red.), Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. Gdańsk: 

WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 

Śniadeckiego. Gdańsk, 2020. TOM 2, Р. 64–75. 

3. Skalski, D., Kreft, P., Zabolotna, O., Stanula, A. & Zwara, R. Rola osobowości w procesie nabywania 

kultury fizycznej a edukacja zdrowotna. Wybrane zagadnienia. W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, 

D. Czarnecki (red.), Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane 

zagadnienia. Gdańsk: WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i 

Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego. Gdańsk, 2020. TOM 2, P. 120–125. 

4. Skalski, D., Formela, M., Zabolotna, O., Stanula, A. & Zwara, R. Słabe elementy socjalizacji do 

kultury fizycznej a edukacja zdrowotna. W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), 

Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia.: 

WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 

Śniadeckiegо. Gdańsk, 2020. TOM 3, P. 173–183. 

5. Сало Л. В. Розвиток вищої хореографічної освіти у США – від фізичної культури до 

мистецтва. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia : monografia / redakcja naukowa : 

O. Zabolotna, D. Skalski, I. Grygus [itp.]. Starogard Gdański : Pomorska Szkoła Wyższa w 

Starogardzie Gdańskim, 2020. S. 57–72. 

 

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 наукових виданнях України (категорія Б): 

1. Безлюдна В. В., Свиридюк О. В. Канадський досвід підготовки вчителів другої іноземної мови. 

Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. Вип. 1(21), Ч. 1. С. 6‒12. 

2. Сліпенко В. О., Коберник О. М. Модель формування підприємницької компетентності учнів у 

середніх школах США. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

http://www.uera.org.ua/sites/default/files/2020-


університету імені Павла Тичини. Умань, 2020. Вип. 1. С. 159–167 

3. Boichevska I., Veremiuk L. Dual education: application of Germany’s positive experience in Ukrainian 

reality. Порівняльно-педагогічні студії, №1 (39). Умань, 2020. С. 4–13.  

4. Бойчевська І., Веремюк Л. Педагогіка дії: Порівняльний аналіз педагогічної творчості В.А. Лая та 

К.Д. Ушинського . Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2020. Вип. 2(4). С. 15–

23. 

5. Загоруйко Л. О., Гут Н. В. Мовна інтеграція мігрантів: на прикладі країн Західної Європи. Вісник 

КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 32. 2020. С. 85–94. 

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.32.2020.207758 

6. Сало Л. В. Підготовка хореографів у США : цінності і переконання. Педагогічні науки : теорія, 

історія, інноваційні технології. 2020. № 7. С. 273–284. 

 

 в інших виданнях України категорія В: 

 в інших виданнях України.  

 

Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України: 

1. Безлюдна В. В. Безлюдний Р. О. Викладання іноземних мов в університетах та педагогічних 

коледжах: досвід Австрії. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 

2020 :  матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 травня 2020 р.). НАПН України, Ін-
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