
Секція СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

  

ЗВІТ  

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

(2020 рік)  

  

1. Керівник НДР: доц. Макарчук В.В. 

2. Номер державної реєстрації НДР: № 011U007530 

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

педагогічний університет ім. Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: грудень 2019 р. - грудень 2020 р. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)  
Аналіз проблеми «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу 

у закладах освіти різних рівнів» вказує на її актуальність і, водночас, на невизначеність 

шляхів її вирішення. Складність зазначеної проблеми пов’язана з відсутністю протягом 

періоду існування незалежної України загальнодержавної політики, довгострокового, 

послідовного, конструктивного плану дій та комплексу взаємозв’язаних завдань і заходів із 

проведенням постійного аналізу та моніторингу в процесі їх реалізації у сфері національно-

патріотичного виховання і формування громадянської ідентичності. 
В управлінні виховним процесом у сучасному закладі освіти неминуче 

відбуваються зміни. Сьогодні управління у виховній сфері здійснюється у 

високотехнологічних інформаційних і комунікативних середовищах, що неминуче 

приводить до переходу від управління людьми до управління ресурсами – 

інформаційними потоками, технологічними умовами, креативними потенціалами 

учасників. Такий фундаментальний зсув вимагає системності в плануванні діяльності, 

високої технологічності в її реалізації, спрямованості на розвиток суб’єктності 

особистості, соціальної компетентності як результату виховних зусиль. Рішення цієї 

проблеми бачиться нам через гармонізацію дії вже існуючих педагогічних підходів і 

створення нових, що відображають потреби сучасної практики. 

Мета дослідження – удосконалення та розвиток цілісної моделі виховної системи 

шляхом формування української громадянської ідентичності та загальнолюдських 

цінностей як орієнтовної для реалізації сучасних підходів до здійснення виховного 

процесу у закладах освіти різних рівнів. 

Завдання дослідження: 

 розкрити зміст ключових понять дослідження та проаналізувати особливості 

сучасних підходів до здійснення виховного процесу в освітніх закладах різних 

рівнів; 

 проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення виховного процесу 

в освітніх закладах різних рівнів; 

 виокремити педагогічні умови здійснення якісного виховного процесу в освітніх 

закладах різних рівнів; 

 розробити концепцію та модель реалізації сучасних підходів до здійснення 

виховного процесу в освітніх закладах різних рівнів. 

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

У 2019 р. на кафедрі функціонувало 5 наукових студентських гуртків (всього 39 

студентів у складі гуртків). Відповідно до Плану проведення наукових конференцій, 

семінарів за 2019 р. кафедрою було проведено 1 міжнародну наук.-практ. конференцію, 3 

регіональних наук.-практ. семінари. У 2019 році викладацьким складом кафедри було 

надруковано 14 публікацій, з них: 1 навчальний посібник, 3 статті у наукових виданнях 



України (категорія В); 10 тез доповідей. За звітній період викладацьким складом кафедри 

в межах робочого часу проводився аналіз державної стратегії національно-патріотичного 

виховання; сформовано систему навчальних і виховних чинників, що сприяють 

ефективній підготовці майбутнього вчителя до виховної роботи у школі; здійснено 

характеристику інноваційних методів педагогічної взаємодії сім’ї і школи у контексті 

вимог освітньої реформи Нова українська школа.  

 

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

У звітному році кафедра продовжила наукові дослідження над комплексною 

кафедральною темою «Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у 

закладах різних рівнів» 011U007530, яка інтегрує наукові доробки всіх викладачів. 

Викладачі кафедри забезпечують викладання 15 дисциплін. У 2020 році викладацьким 

складом кафедри було надруковано 22 публікації, з них 3 навчальних посібники, 4 

монографії, 4 статті, проіндексованих, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, 3 статті у наукових виданнях 

України (категорія Б), 1 стаття у закордонному виданні; 7 тез доповідей на конференціях 

та семінарах різних рівнів. Кафедрою проведено 1 Міжнародну науково-практичну 

інтернет-конференцію, 1 Регіональний науково-методичний семінар. На кафедрі 

функціонують 4 наукових студентських гуртків.  

Відповідно до комплексної кафедральної теми було визначено наступні пріоритетні 

напрями наукової роботи викладацького складу кафедри: 

1. Доцент кафедри Макарчук В. В. за звітний період працювала над науковою 

темою: «Організаційно-педагогічні засади взаємодії школи та сім`ї в Україні (кінець ХІХ 

– початок ХХ століття)». Здійснено аналіз проблеми педагогічної взаємодії школи та сім’ї 

у вихованні підростаючого покоління;  схарактеризовано сутнісні характеристики 

інноваційних методів педагогічної взаємодії; розроблено модель підготовки майбутніх 

учителів до взаємодії з батьками. 

2. Доцент кафедри Коломієць Н. А. в межах робочого часу продовжує дослідження 

на тему «Актуальні проблеми національного виховання учнівської та студентської молоді 

в умовах державотворчого процесу в Україні». На даному етапі здійснюється дослідження 

сутності та структури патріотизму як духовно-моральної якості особистості здобувачів 

вищої педагогічної освіти; визначено теоретико-методологічну базу виховання 

патріотизму у здобувачів вищої педагогічної освіти; з’ясовуються шляхи оптимізації 

національного патріотичного виховання здобувачів вищої педагогічної освіти.  

3. Доцент кафедри Резніченко І. Г. за звітний період у рамках науково-дослідної 

теми «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами засобами інклюзивного туризму» (державний реєстраційний номер: 

0119U103978) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

працювала над темами: екотерапія як засіб соціально-психологічної реабілітації дітей з 

особливими освітніми потребами; технологія соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами засобами гарденотерапії; зарубіжний досвід 

впровадження садотерапії; доступність об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей 

з синдромом Дауна; практична підготовка студентів з особливими освітніми потребами та 

ін. 

4. Доцент кафедри Дзюбенко І. А. протягом навчального року розпочала роботу 

над дисертаційним дослідженням «Провідні тенденції формування громадянськості учнів 

у країнах Європейського союзу», вибір даної теми зумовили необхідність перегляду та 

вдосконалення національної концепції громадянського виховання підростаючого 

покоління та відсутність у нашій державі порівняльних досліджень досвіду країн 



Європейського союзу. У дисертаційному дослідженні розглядатиметься і 

аналізуватиметься досвід громадянського виховання молоді країн Європейських країн, з 

якими Україна має стійкі взаємостосунки і партнерські відносини. Це – країни-сусіди 

(Болгарія, Польща, Словаччина, Чехія) та провідні країни Європейського союзу (Велика 

Британія, Італія, Німеччина, Норвегія, Франція, Швеція, Фінляндія), в яких серед 

виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне та 

громадянське виховання молоді. 

5. Викладач Поліщук О.А. працювала над темою «Якості вчителя початкової 

школи, як передумова його професійної успішності». За звітній період скоординовано 

мету, основні завдання, зміст, напрями професійної успішності вчителя початкової 

школи. 

 
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 2 100 
- Web of Science  1 2 100 
- 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:  
4 3 75 

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.)  

4 9 100 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
3 4 100 

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
   

1.7.  Підручники, навчальні посібники України  3 3 100 
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 1 100 
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  1 1 100 
  

* 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): 

Макарчук В.В. – к.пед.н., доцент; 

Коломієць Н.А. - к.пед.н., доцент; 

Дзюбенко І.А. - к.пед.н., доцент; 

Резніченко І.Г. - к.пед.н., доцент; 

Поліщук О.А. – викладач-стажист. 

 



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

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

захищених дисертацій.  

Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, 

Web of Science): 
V. V. Bezliudna, I. Yu. Shcherban, R. O. Bezliudnyi, V. V. Makarchuk (2020). European 

Experience of Training of Future Teachers of Foreign Languages: Findings and Prospects for Ukraine. 

Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, 4, 225-234. 

DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.123 

Olha A. Komar, Oleh S. Komar, Natalia A. Kolomiiets, 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 (2019)., 18 (11), 232-

244. URL: https://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1776/pdf Web of Science 
Kravchenko O., Pyzhianova N., Pidvalna U., Reznichenko I. Educationa activity oc P. Kulish: 

book publishing and folklore preservation. https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.32. AMAZONIA 

INVESTIGA FEB 2020 Том: 9 Выпуск: 26 Стр.: 282-290 

T. Perepeliuk, T. Traverse, I. Dziubenko, M. Tkachuk «Features of Formation and 

Functioning in the Psyche of the Subject of the Mechanism of Substitution (Psycho-Correction 

Function of Pets» Eurasian Journal of Biosciences 2020 - Volume 14 Issue 2, pp. 4877-4891 

Scopus http://www.ejobios.org/article/features-of-formation-and-functioning-in-the-psyche-of-

the-subject-of-the-mechanism-of-substitution-8165 
 

Монографії: 

 в Україні; 

Коломієць Н. А. Застосування інтерактивних методів у навчанні молодших 

школярів (дидактичний аспект): монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини; Н.А. Коломієць. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 216 с. (протокол № 

15 від 26.06.2020 р.) 

Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / Кравченко О. О., 

Міщенко М. С., Левченко Н. В., Резніченко І. Г. [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві,  2020. – 144 с.(протокол № 15 від  26 

червня 2020 року). 

Резніченко І. Г. Психологічний супровід та соціально-педагогічна робота в закладі 

освіти: теорія та практика: колект. моногр., Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. − Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. −  394 с. 

Дзюбенко І. А. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх 

учителів : монографія / І. А. Дзюбенко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 242 с. 
 

Навчальні посібники. 

Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / уклад.: В. В. Макарчук. – 

Умань: АЛМІ., – 2020. – 192 с. 

Педагогічна практика в системі формування фахових компетентностей майбутніх 

учителів початкової школи: навчально-методичний посібник / уклад.: В. В. Макарчук. – 

Умань: ВПЦ «Візаві», – 2020. – 250 с. 

Коломієць Н. А. Організація виховного процесу у дитячому закладі оздоровлення 
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