
Секція (номер, назва) 0111 U 007549  Підготовка вчителя до використання новітніх 

технологій навчання у початковій школі 

  

ЗВІТ  

за __етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

(2020 рік)  

  

1. Керівник НДР: к. п. н., проф. Коберник Галина Іванівна 

2. Номер державної реєстрації НДР: 0111 U 007549 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: УДПУ імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: січень 2020 – грудень 2020 р. 

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

Проект передбачає обґрунтування системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до інноваційної педагогічної діяльності.  

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Предмет дослідження – система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

інноваційної педагогічної діяльності. 

Мета – на основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми і моніторингу стану фахової 

підготовки студентів обґрунтувати систему професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до інноваційної педагогічної діяльності. 

Завдання дослідження: 

 обґрунтувати теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до інноваційної педагогічної діяльності; 

 розкрити зміст ключових понять дослідження та схарактеризувати специфіку інноваційної 

педагогічної діяльності вчителя початкової школи; 

 проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до впровадження педагогічних технологій; 

 розробити концепцію та модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

інноваційної педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах; 

 виокремити педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

інноваційної педагогічної діяльності; 

 обґрунтувати систему професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

інноваційної педагогічної діяльності. 

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

В межах кафедральної теми видано: 1 навчальний посібник; 1 статтю, проіндексовану у 

міжнародних наукометричних базах даних Scopus; 2 статті у закордонних виданнях; 1 статтю у наукових 

виданнях України: категорія Б, 3 категорія В; 1 статтю в інших виданнях України; 5 тез доповідей на 

міжнародних конференціях в межах України; 17 тез доповідей на Всеукраїнських конференціях. 

Організовано та проведено: 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції; 1 Всеукраїнська 

науково-практична конференція для студентів та молодих учених, 3 регіональні семінари, 10 

Міжуніверситетських семінарів. 

Отримано 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. 

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

За звітний період визначено ефективні новітні технології, на основі психологічних, емоційних, 

гігієнічних вимог та особливостей сприйняття інформації школярами молодшого віку, які можуть бути 

застосовані в навчанні у початковій школі. Розроблено методичні рекомендації по застосуванню новітніх 

технологій навчання у початковій школі, які спонукатимуть вчителя вивчати психологічні особливості 

кожного учня і враховувати їх у процесі планування та організації засвоєння програмового матеріалу. 

Розглянуто, досліджено та проаналізовано особливості підготовки вчителів початкової школи до 

використання інноваційних технологій: формування професійної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи засобами педагогічного моделювання; шляхи ефективності розвитку творчих 

здібностей молодших школярів на уроках трудового навчання засобами інноваційних технологій; 



формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкової освіти у процесі позааудиторної 

роботи; підготовка вчителів початкової школи до використання дистанційних технологій навчання у 

системі неперервної освіти; підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування логічних 

умінь в учнів тощо. 

Визначено шляхи розкриття основних аспектів підготовки до роботи майбутніх учителів початкових 

класів в умовах становлення НУШ; показано необхідність науково обґрунтованого упровадження 

сучасних технологій у практичну реалізацію концепції. 

Розкрито зміни змісту освітньо-професійних програм підготовки майбутніх учителів початкової 

школи. Зокрема, введено до навчальних планів підготовки за ОС Бакалавр дисциплін, при вивченні яких 

висвітлюються особливості сучасного інформаційного суспільства; знайомляться з можливостями 

інформаційно-освітнього середовища в освітньому процесі початкової школи; розкриваються змістові 

аспекти реалізації інформаційної безпеки в умовах сучасної мережевої комунікації; презентуються різні 

платформи та сервіси дистанційної освіти. Охарактеризовано критерії підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності: мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний.  

Проаналізовано стан формування корекційно-розвивального середовища для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання у педагогічній та методичній літературі. 

Уточнено зміст дефініцій «розвивальне середовище» та «корекційно-розвивальне середовище». 

Розглянуто особливості формування корекційно-розвивального середовища для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. Визначено структурні компоненти 

корекційно-розвивального середовища у закладах освіти. Проведено аналіз педагогічних умов 

формування корекційно-розвивального середовища. Визначено та охарактеризовано ефективні умови 

проєктування корекційно-розвивального середовища для дошкільників та дітей молодшого шкільного 

віку в умовах інклюзивного навчання. 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 

рядків): 

Переваги дослідження полягають в тому, що значний акцент робиться на актуальній зараз темі 

дистанційного навчання. Зокрема, з’ясовано та уточнено дефініції таких основних понять дослідження: 

“дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи”, “структура готовності 

вчителя початкової школи до дистанційного навчання”. Спроектовано модель, що відображає сукупність 

взаємопов’язаних блоків-компонентів: методологічного, теоретичного, навчально-методичного, 

результативного. Обґрунтовано теоретичні засади: закономірності, принципи, організаційно-педагогічні 

умови та ін. Розроблено навчально-методичну систему підготовки вчителів початкової школи до 

дистанційного навчання. Експериментально перевірено вплив розробленої системи дистанційного 

навчання на ефективність професійно-педагогічного розвитку вчителів. 

Результатом проведеної роботи є також створення авторського сайту як засобу демонстрації 

комунікативних зв’язків організатора дистанційного навчання з педагогами (http://sno.udpu.edu.ua). 

Наступною перевагою є те, що у початковій школі ми пропонуємо ефективну методику проведення 

літературознавчої пропедевтики. 

Отримані результати дослідження полягають в розробці й упровадженні програм навчальних курсів 

дисциплін, які викладаються на кафедрі, у широкій географії можливого використання отриманих 

результатів під час підготовки вчителів у вищих педагогічних навчальних закладах всіх регіонів України; 

великій кількості споживачів, зацікавлених в отриманні теоретичних і методичних положень автора: 

студенти, викладачі вищої педагогічної школи, вчителі-практики, науковці, слухачі системи 

післядипломної педагогічної освіти. 

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:        

http://sno.udpu/


- Scopus   1  2  200 
- Web of Science   1  2  200 
- 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:  
 6  6  100 

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.)  

 9  9  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  
 1  1  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        
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).  

О. П. Муковіз – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії початкового навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Г. І. Коберник – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії початкового навчання, 

директор Науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Г. П. Волошина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

В. М. Голуб – кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Л. П. Перфільєва – кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

О. М. Ящук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

П. В. Дячук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

В. О. Веремієнко – викладач кафедри теорії початкового навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

В. О. Мельничук – викладач кафедри теорії початкового навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 



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

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

дисертацій.  

Монографії в Україні 

1. Підготовка вчителів початкової школи до використання інноваційних технологій: теорія та 

методика : колективна монографія / Бахмат Н. В., Голуб В. М., Волошина Г. П. [та ін.] ; за ред. 

О. П. Муковоза ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. 

– 207 с.  (Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини ( протокол № 15 від 26.06.2020 р.) 

2. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування логічних умінь в учнів: 

теорія та методика : монографія / О. М. Ящук. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. 

284с. (рекоменд. Вченою радою унів. Прот № 15 від 26.06.2020). 

 

Монографії за кордоном 

1. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 1st ed. Riga, Latvia 

: «Baltija Publishing», 2020. 492 p. (авторські p. 142-169). 

 

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

1. Svitlana M. Havryliuk, Valentyna M. Kushnir, Nadiia P. Golub, Volodymyr M. Golub, Oksana O. 

Avramenko. Methodical aspects of production and stimulation of creativity of preschool children. International 

Journal of Psychosocial Rehabilitation. Volume 24. Issue 8. Year: 2020.Month: May.Pр. 6763‒6772.Scopus, 

Q3 https://www.psychosocial.com/article/PR280697/24564/ 

2. A.P. Palii1, Y.O. Kovalchuk2 , Y.A. Boyko3 , Y.V. Bondaruk3 , P.V. Diachuk3 , T.M. Duka3 , I.Y. 

Pidlypniak3 , V.S. Kalabska3 , A.S. Kovalenko3 , L.M. Tarasuk3 , A.P. Paliy1. Impact of various milking 

equipment on incidence of mastitis in dairy herd https://www.ujecology.com/inpress.html. Ukrainian Journal 

of Ecology. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(5), 160-165, doi: 10.15421/2020_224 Web of Science. 

3. Olena M. Yashchuk, Serhii M. Yashchuk, Halyna I. Kobernyk, Serhii A. Kotlovyi & Iryna O. Biletska. 

Examining the formation of integrative readiness of pre-service teachers to work in inclusive classrooms in 

Ukraine. International Journal of Higher Education. 2020. No. 9(5). P. 208-222. 

[ http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/issue/view/914] 
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