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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
кафедральних науково-дослідних робіт, що вико

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
в межах робочого часу викладачів, на 2022/2023 навчальний рік

№ 
з/п

Назва науково- 
дослідної 

роботи, що 
виконується у 

межах 
робочого часу 

викладачів 
№ державної 

реєстрації

Науковий керівник 
(ПІБ, науковий 
ступінь, вчене 

звання)

Повний 
термін 

виконання
НДР, 

підстава для 
виконання, 

витяг 3 
протоколу 

(№ документ 
У, дата) 

засідання 
вченої ради 
факультету/і 

нституту

Очікувані наукові результати та 
науково-технічна продукція у 

поточному році (нова техніка, нові 
технології, нові матеріали, методи, 

теорії, методична документація, 
нормативно-технічна документація, 

правові документи, програмно- 
технологічна документація тощо)

Практичні результати 
(опубліковані монографії, 

наукові статті, захист 
дисертацій, участь у наукових 

конференціях тощо)

Впровадження науково- 
технічної продукції: 
- в освітній процес; 

- у виробництво

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

,______________ КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
1. Система 

організації 
навчання 
майбутніх

Науковий 
керівник: 
Годованюк Т. Л. - 
д-р пед. наук,

Повний 
термін 
виконання: 
01.2016-

Обгрунтування доцільності та 
ефективності використання методу 
моделювання у підготовці майбутніх 
учителів математики.

Буде опубліковано такі 
матеріали, як-от:
- статті у фахових виданнях 

України категорії Б - 5;

Результати досліджень будуть 
впроваджені в освітній процес 
підготовки студентів зі
спеціальності 014. 04 Середня

— учителів проф. 12.2026 Визначення умов ефективного - статті у зарубіжних освіта (Математика):

і



математики в 
умовах 
реалізації 
педагогічних 
інновацій, 
державний 
реєстраційний 
номер 
01160006437

Продовженн 
я теми: 
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 6 
від 19
листопада 
2020 року

формування предметної
компетентності майбутніх вчителів 
математики засобами ІКТ, зокрема 
під час вивчення лінійної алгебри. 
Аналіз особливостей підготовки 
майбутніх учителів математики до 
навчання математики учнів 5-9 
класів в умовах Нової української 
школи.
Рекомендації щодо використання 
інтерактивних математичних пакетів 
під час вивчення математичних 
дисциплін.
Рекомендації щодо удосконалення 
навчання математики на засадах 
ціннісно-компетентнісного підходу. 
Рекомендації щодо впровадження в 
процес викладання методики 
навчання математики інноваційних 
технологій, які дозволятимуть 
студентам отримувати комплексні 
знання для майбутньої практичної 
діяльності в творчо-дослідницькій 
формі.

періодичних наукових
виданнях країн Організації 
економічної економічного 
співробітництва та розвитку 
-2;

- тези доповідей — 5.
Захисти магістерських робіт

- під час читання лекцій;
- проведення практичних

занять;
- виконання курсових робіт;
- виконання магістерських

робіт

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУ К
2. Інтегративно- 

галузевий 
підхід до
підготовки 
вчителів 
природничо- 
наукових 
дисциплін до 
роботи в
основній 
школі, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011711002125

Науковий 
керівник: 
Мартинюк М. Т. — 
д-р пед. наук,
проф.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2017- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від 26
листопада 
2020 року

Методична документація, науково- 
методичне та програмно-
технологічне забезпечення
освітнього середовища підготовки 
майбутніх учителів природничих 
наук.

Практичні результати роботи за 
звітний період: 
- статей - 8;
- участь у конференціях - 10;
- захисти магістерських робіт.

Дидактичне забезпечення
реалізації освітнього процесу 
щодо підготовки вчителя 
природничих наук на ОС 
«молодший бакалавр»,
«бакалавр», «магістр».

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
3. Науково- Науковий Повний Аналіз стану та перспектив За звітний період буде Результати досліджень будуть

методична керівник: термін______ впровадження Зіет-орієнтованого опубліковано: впроваджені в освітній процес
2



з

система 
інформатизації 
навчального
процесу 
освітніх 
закладів, 
державний 
реєстраційний 
номер
011113007537

Жмуд О. В. - 
канд. пед. наук

виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми: 
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 6 
від 25
листопада 
2020 року

навчання у закладах освіти.
Удосконалення структури та 
дослідження особливостей
організації освітнього Stem-
орієнтованого середовища закладу 
вищої освіти.
Обґрунтування методологічних
засад розвитку Stem-компетентності 
майбутніх учителів інформатики.
Дослідження особливостей
методики навчання програмування 
Python засобами онлайнових 
середовищ.
Удосконалення методики навчання 
теми «Комп’ютерне моделювання» 
засобами середовища SketchUp в 
ЗЗСО.

- монографій - 1;
- статей у фахових виданнях 

України категорії Б - 6;
- статей у зарубіжних

періодичних наукових
виданнях країн Організації 
економічної економічного 
співробітництва та розвитку - 
4;

- тез доповідей - 6.
Захисти магістерських робіт.

підготовки студентів зі
спеціальності 014. 04 Середня 
освіта (Математика), 014. 08 
Середня освіта (Фізика), 014. 09 
Середня освіта (Інформатика), 
014. 15 Середня освіта
(Природничі науки), 013
Початкова освіта:
- під час читання лекцій;
- проведення практичних та 

лабораторних занять;
- виконання курсових робіт;
- виконання магістерських 

робіт.

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ
4. Лексика і

граматика в
синхронії та 
діахронії, 
державний 
реєстраційний 
номер 
оіібиооопз

Науковий керівник 
Зелінська 0. Ю. - 
д-р філол. наук, 
проф.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2016- 
01.2025 
Продовженн 
я теми: 
Витяг 3
протокол}' 
засідання 
кафедри № 7 
від 31 грудня 
2020 рок

Очікувані результати:
— нові матеріали, що фіксують 

лексичний склад говірок;
- нові методи збирання діалектного 

матеріалу.

За звітний період передбачені:
- участь у наукових

конференціях за кордоном 
-2;

- участь у наукових
конференціях в Україні - 
4;

- опубліковані статті - 8

Впровадження нових методів в 
освітній процес ЗВО та закладів 
середньої освіти

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННІ■І
5. Удосконалення 

змісту 
підготовки 
учителів 
української 
мови та
літератури на

Науковий 
керівник: 
Сивачук Н. П. - 
канд. пед. наук, 
проф.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:

Методи:
І. Педагогічні:
- емпіричні (спостереження, бесіда, 
анкетування, тестування,
опитування, рейтинг, інтерв’ю);
— етапи перетворюючого
експерименту (теоретичний,

Буде опубліковано:
1 монографію та
монографічне дослідження;

- Статті Scopus, WOS - 1;
- Статті Б - 4;
- Зарубіжних статей - 3. 
Передбачено організацію:

Упровадження наукової
продукції та нових методів: 
- в освітній процес Уманських

ЗЗСО;
- у виробництво Підвисоцької 

ТГ, а саме:
монографічне дослідження



засадах 
етнокультурни 
х традицій
українців, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007555

Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри 
№ 13 від 1 
квітня 
2021 р.

методичний, власне експеримент, 
аналітичний); прогностичний, 
організаційний, практичний,
узагальнюючий, впроваджуючий;
- теоретичні (аналіз, синтез, індукція 
та дедукція, порівняння,
класифікація, узагальнення,
абстрагування, конкретизація).
II. Фольклористичні (метод
архетипного психоаналізу,
порівняльно-історичний, 
типологічного зіставлення,
структурно-типологічний, 
порівняльний аналіз, філологічний).

конференцій — 1 (всеукраїнська);
семінари — 6 (регіональні);
круглих столів - 1.

«Підвисоцька територіальна
громада: історико-фольклорне 
дослідження» (авторський
колектив: Сивачук Н. П.,
Санівський О. М., 
Циганок О. О., Денисюк О. Ю.) 
(с. Підвисоке, Голованівський 
р-н, Кіровоградська обл.)

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
6. Проблеми 

лінгвістики 
в синхронії 
та діахронії, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011517000070

Науковий 
керівник:
Осіпчук Г. В. - 
канд. філол. наук, 
доц.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2015- 
12.2023 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри №6 
від 28 грудня 
2018 року

Планується розширити матеріали 
досліджень, здійснити аналіз 
лінгвістичного матеріалу,
апробувати результати наукових 
розвідок на конференціях та 
семінарах різного рівня.
Вектори досліджень з кафедральної 
теми:
- функціонування агентивних
найменувань, представлених
у лексичній системі мови XVII- 
XIX століття;
— дослідження концептів
в індивідуальному стилі
письменників ХІХ-ХХ століть;
- інтерпретація та лінгвістичний 
аналіз художнього тексту;
- напрями дослідження твору та 
типологія аналізу художнього 
тексту.

Буде опубліковано:
- колективну монографію - 1;
- авторську монографію-1;
- навчальні посібники - 6;
— наукові статті категорії «Б» — 

7.
Участь у семінарах та 
конференціях різного рівня.

Оформлення свідоцтв на 
авторське право; упровадження 
результатів науково-дослідної 
роботи в освітньому процесі.

______________________________________________ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
7. Формування 

вмінь і навичок
культури 
мовлення 
майбутніх 
учителів,

Науковий 
керівник:
Цимбал Н. А. - 
канд. філол. наук, 
проф., 
зав. кафедри.

Повний 
термін 
виконання: 
10.2011- 
12.2025 
Продовженн

Апробація під час курсу лекцій на 
факультеті філології та
журналістики нових матеріалів із 
вивчення культури мовлення 
майбутніх вчителів в освітньому 
процесі

Буде опубліковано такі
матеріали, як-от:
- колективна монографія - 1;
- навчальні посібники - 5;
- статті кат Б - 9.
Участь у конференціях та

Впровадження в освітній процес 
ЗВО та закладів середньої освіти 
нових методів, а саме культури 
мовлення в освітньому процесі

державний я теми:
4



реєстраційний 
номер 
011Ш007544

Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 1 
від 27 серпня 
2015 року

семінарах різного рівня

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури
8. Формування 

особистості 
вчителя 
фізичного 
виховання як 
організатора та 
вихователя 
здорового 
способу життя, 
державний 
реєстраційний 
номер 
0ПШ007529

Науковий 
керівник: 
Соколенко Л. С. - 
канд. пед. наук, 
доц., зав. кафедри.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри №4 
від 18
листопада 
2020 року

Розробка методичної документації 
щодо організації та проведення 
заходів, щодо популяризації 
здорового способу життя.

Буде опубліковано:
- монографії;
- наукові статі;
- планується участь у

наукових конференціях.

Оновлення навчально-
методичного забезпечення
дисциплін 
Соколенко Л.С. «Педіатрія»

Кафедра теорії та методики спо эту
9. Педагогічні 

умови 
розвитку рівня 
фізичної 
підготовленост 
і студентів
внз, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007560

Науковий 
керівник: 
Пензай С. А. -
канд. наук фіз. 
виховання і
спорту, доц., викл. 
кафедри.

Повний 
термін 
виконання: 
08.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від 25
листопада 
2020 року

Розробка методичної документації 
«Інноваційний підхід до організації 
фізичної підготовленості молоді на 
сучасному етапі реформування 
освіти».
Оновлення навчально-методичного 
забезпечення дисциплін
Маслюк Р. В. «Організація і
проведення змагань із спортивних 
ігор»
Карасєвич С.А.
«Футбол, міні-футбол»

Буде опубліковано: 
монографії, наукові статі; 
планується участь у наукових 
конференціях

Впровадження наукової
продукції в освітній процес при 
читанні курсу лекцій: 
«Організація і проведення 
змагань із спортивних ігор»; 
«Футбол, міні-футбол»

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
10. Формування 

свідомого 
ставлення

Науковий 
керівник: 
Гончар Г. І - канд.

Повний 
термін 
виконання:

Методична документація щодо 
використання нових методів 
навчання на уроках Музичної

Буде опубліковано: 
- монографії; 
- наукові статі;

Впровадження наукової
продукції в освітній процес при 
читанні курсу лекцій
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особистості до 
занять 
фізичною 
культурою, 
державний 
реєстраційний 
номер
01110007548

наук з фіз.
виховання і
спорту, зав.
кафедри, проф.

09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від 25
листопада 
2020 року

культури «Адаптивна фізична 
культура у новій українській школі». 
Оновлення навчально-методичного 
забезпечення дисциплін:
- навчальний посібник

«Організація і проведення 
змагань з легкої атлетики» 
(Осадченко Т. М.);

- навчальний посібник («Загальна 
теорія підготовки спортсмена» 
(Комар В. П.)

планується участь у наукових 
конференціях.

«Адаптивна фізична культура у 
новій українській школі»

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
11. Актуальні 

проблеми 
соціально- 
педагогічної 
теорії та
практики, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007547

Науковий 
керівник: 
Албул І. В. - канд. 
пед. наук, доц.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2003- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від
19 листопада 
2020 року

Планується визначення й теоретичне 
обґрунтування організаційних умов 
підготовки майбутніх соціальних 
працівників до роботи в умовах 
інклюзивної освіти
засобами тренінгових технологій.
Розробка теоретико-методичних
основ підготовки майбутніх
соціальних працівників до
молодіжної роботи;
Розробка та апробація системи 
соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з особливими 
освітніми потребами засобами 
інклюзивного туризму.

Заплановано підготовку та 
публікацію:
- фахових статей 
(24 шт.)
- статей у зарубіжних
періодичних виданнях країн 
Організації економічного
співробітництва та розвитку (24 
шт.)
- посібники - 7 шт.
- монографії - 5 шт.
- статті категорії А - 5 шт.
- організація і проведення 
трьох Всеукраїнських науково- 
практичних конференцій

Впровадження:
- навчальні посібники - 9;
- довідники - 4;
- методичні рекомендації - 1.

12. Актуальні 
проблеми 
історико- 
педагогічного 
знання, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш009198

Науковий 
керівник:
Кочубей Т. Д. - д-р 
пед. наук, проф. 
кафедри.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2003- 
12.2025 
Продовжен 
ня теми: 
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри 
№4 від 19

Розробка теорій і технологій у 
процесі підготовки дисертаційних 
досліджень (Левченко Н. В.,
Штурба А. І, Рябініна М. А.,
Ткачук Ю. В., Таран А. М., та ін.).

Передбачено оприлюднення
наукових праць (монографій, 
наукових статей, навчальних 
посібників, тез тощо.
Захист дисертаційних
досліджень.

Впровадження в освітній процес 
навчальних посібників,
монографій, методичних
розробок тощо.
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листопада 
2020 року

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
13. Психологічні 

аспекти 
формування 
творчої 
особистості 
вчителя, 
студента, учня, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007546

Науковий 
керівник:
Сафін О. Д - д-р 
психол. наук,
проф.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від
19 листопада 
2020 року

Запланований захист дисертації 
аспірантки кафедри психології 
Горенко Мар’яни Вячеславівни на 
тему: «Гендерні особливості
формування готовності майбутніх 
психологів до здійснення
професійної кар’єри» на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 053 Психологія.

Заплановано видання:
3 монографій;

- 8 посібників;
- 4 статей Scopus WOS;
- 6 статей у зарубіжних 

виданнях;
- 20 статей у виданнях 

категорії «Б».
Заплановано проведення 3
Всеукраїнських наукових
конференцій та 5 науково- 
практичних семінарів.

Впровадження результатів
дисертаційного дослідження
Горенко Мар’яни Вячеславівни 
на тему: «Гендерні особливості 
формування готовності
майбутніх психологів до 
здійснення професійної кар’єри» 
в освітній процес Уманського 
державного університету імені 
Павла Тичини та Національного 
педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
14. Формування 

ціннісних 
орієнтацій 
здобувані в 
освіти в
Європейському 
освітньому 
середовищі, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011611000115

Науковий 
керівник: 
Коберник О.М. - 
д-р пед. наук,
проф.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2021- 
12.2026 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 8 
від 09 грудня 
2020 року

Буде проведено аналіз теорії 
цінностей та їх класифікації: 
вітчизняний і європейський досвід

Заплановано підготовку та
публікацію:
- Статті: Формування в 
учнів цінностей демократичного 
суспільства: європейський
досвід (Ткачук Л. В.,
Ткачук М. М.);
- Позашкільна освіта в 
Україні у контексті глобалізації, 
європейської інтеграції та 
національної самоідентифікацїї 
(Ткачук Л. В., Ткачук М. М.)
- Всеукраїнська науково- 
практична онлайн конференція 
«Григорій Сковорода: діалог з 
сучасністю» (20 жовтня 2022р.)
- Регіональний науково-
практичний семінар «Гуманна 
педагогіка у процесі
особистісного розвитку дитини: 
Януш Корчак про абсолютну 
самоцінність дитини» (21 
березня 2023 р.)

Використання результатів
дослідження у процесі розробки 
лекцій із курсу педагогіки та 
порівняльної педагогіки
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
15. Фахова 

підготовка 
майбутнього 
учителя 
початкової 
школи до
інноваційної 
діяльності, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011511000074

Науковий 
керівник: 
Комар О. А. - 
д-р пед. наук, 
проф., зав.
кафедри.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2015- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 7 
від
18 листопада 
2020 року

Рекомендації щодо використання 
технології дослідницького навчання 
у освітньому процесі ЗДО.
Визначення умов розвитку
мовлення молодших школярів за 
допомогою наочних моделей 
В. Проппа
Рекомендації щодо формування 
основ здорового способу життя 
учнів початкової школи у процесі 
фізичного виховання.
- Аналіз особливостей впливу
синкретичного мистецтва на
розвиток творчого мислення учнів 
початкової школи

Передбачено:
1) підготовка монографії;
2) підготовка посібника;
«Педагогічна інноватика у 
початковій школі»
(Комар О. А.);
3) статті - 6.

Результати буде впроваджено в 
освітній процес при читанні 
лекцій для підготовки майбутніх 
учителів початкових класів та 
при викладанні таких дисциплін: 
1. Технології літературно- 
творчого розвитку молодших 
школярів.
2. Технології навчання в мовно- 
літературній галузі.
3. Інтегрований курс
«Мистецтво» з методикою 
навчання.
4. Методика та технології 
навчання іноземної мови в 
початковій школі.

16. Інноваційні 
технологій у 
підготовці 
вчителя 
початкової 
школи, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш009199

Науковий 
керівник: 
Комар О. А. - д-р 
пед. наук, проф., 
зав. кафедри.

Повний 
термін 
виконання: 
10.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 7 
від
18 листопада 
2020 року

Аналіз особливостей використання 
інноваційних технологій навчання у 
підготовці вчителя початкової 
школи до роботи в умовах Нової 
української школи.

Заплановано:
1) підготовка монографії;
2) підготовка посібників;
3) статті - 4.

Результати впроваджено в 
освітній процес для підготовки 
майбутніх учителів початкових 
класів при викладанні таких 
дисциплін:
1. Методика та технології
навчання математики.
2. Технології та методика 
навчання фінансової грамотності 
молодших школярів.
3. Інноваційні технології 
навчання освітніх галузей 
початкової школи
4. Здоров’язбережувальні
технології в закладах освіти.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ ___
17. Підготовка 

вчителя до
використання 
новітніх 
технологій 
навчання у
початковій

Науковий 
керівник: 
Муковіз О. П. - 
д-р пед. наук, 
проф., 
зав. кафедри.

Повний 
термін 
виконання:
09.2010- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:

Розробка, удосконалення методичної 
продукції з навчальних дисциплін: 
1. Інформаційно-комунікаційні 
технології в педагогічних
дослідженнях.
2. Основи дистанційного навчання в 
початковій освіті.

Буде опубліковано:
Стаття Scopus, Web of Science — 
2;
Статті у зарубіжних
періодичних виданнях країн 
Організації економічного
співробітництва та розвитку - 8;

Результати буде впроваджено в 
освітній процес для підготовки 
майбутніх учителів початкових 
класів при викладанні таких 
дисциплін:
1. Інформаційно-комунікаційні 
технології в педагогічних

8



школі, 
державний 
реєстраційний 
номер 
0111U007549

Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від 11 
листопада 
2020 р.

3. Інтегрований курс української 
мови з практикумом у початковій 
школі.
4. БТЕМ-освіта в початковій школі.
5. Основи природознавства та 
екології

Стаття категорії «Б» - 8; 
Посібник — 2.
Участь у наукових
конференціях:
VII Всеукраїнська науково- 
практична інтернет-конференція 
(Умань, 16 вересня 2022 р.) 
«Неперервна педагогічна освіта 
в Україні: стан, проблеми, 
перспективи.

дослідженнях.
2. Основи дистанційного
навчання в початковій освіті.
3. Інтегрований курс української 
мови з практикумом у 
початковій школі.
4. 8ТЕМ-освіта в початковій 
школі.
5. Основи природознавства та 
екології

КАФЕДРА ВИХОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
18. Реалізація 

сучасних 
підходів до
здійснення 
виховного 
процесу у
закладах освіти 
різних рівнів, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007530

Науковий 
керівник: 
Макарчук В. В. - 
канд. пед. наук, 
ДОЦ.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від
25 листопада 
2020 року

Наукові доробки науково-
педагогічних працівників кафедри 
виховних технологій та педагогічної 
творчості сприятимуть підвищенню 
якості підготовки майбутніх
вчителів початкової школи;
удосконаленню освітнього процесу.

Заплановано підготовку та 
публікацію:
- статті категорії «Б» - 8 

посібник «Інклюзивний
туризм» (І. Г. Резніченко) 
навчально-методичний 
посібник «Актуальні
проблеми теорії виховання» 
(А. В. Добридень)
Стаття проіндексована у 
наукометричній базі даних 
Scopus, Web of Science - 1 
зарубіжна стаття - An 
Analysis of Current Trends in 
the Organization and
Optimization of Higher 
Education in Ukraine in the 
Context of Modernization

(H. А. Коломієць)

Буде впроваджено в освітній 
процес рекомендації вчителям, 
класним керівникам та сім’ям, в 
яких виховуються ДІТИ 3 
інвалідністю щодо оптимізації 
їхніх сильних сторін на шляху 
до соціальної інтеграції в умовах 
інклюзивного туризму. Крім 
того, інклюзивний туризм буде 
використаний як засіб
формування національно-
патріотичного та екологічного 
виховання дітей та молоді.

Результати наукового
дослідження «Актуальні
проблеми теорії виховання» 
буде впроваджено в освітній 
процес факультетів початкової 
освіти та іноземних мов УДПУ 
імені Павла Тичини.

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЯМИ
19. Актуальні 

проблеми 
підготовки 
майбутніх 
інженерів- 
педагогів у
вищому

Науковий 
керівник: 
Мельник 0. С. - 
канд. техн, наук., 
доц.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:

Зміст, форми, методи, технології, 
навчально-методичне забезпечення, 
педагогічні умови ефективної 
професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів у вищому 
навчальному закладі

Буде опубліковано: 
статті у журналах, що 
входять до наукометричних 
баз даних:
Scopus, Web of Science - 3; 
статті у журналах, що 
включені по пепеліку

Аналіз навчальних планів, 
програм, нормативних
документів щодо підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів у 
вищому навчальному закладі; 
визначення особливостей
професійної діяльності
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навчальному Витяг 3 наукових фахових видань інженерів-педагогів, структури
закладі, 
державний 
реєстраційний 
номер
011111007545

протоколу 
засідання 
кафедри № 6 
від 27 грудня 
2020 року

України - 15;
монографії - 1;

- підручники, навчальні
посібники — 6.

їхньої фахової компетентності та 
можливості професійно
орієнтованих дисциплін у її 
формуванні; виявлення,
обґрунтування та впровадження 
педагогічних умов, розробка 
критеріїв, показників та рівнів 
підготовки майбутніх інженерів- 
педагогів у вищому навчальному 
закладі тощо.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
20. Модернізація 

змісту, форм і 
методів 
навчання 
технологій в 
загальноосвітні 
х навчальних 
закладах, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007551

Науковий 
керівник:
Терещук А. І. - д-р 
пед. наук, проф.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011— 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від
24 листопада 
2020 року

Державний стандарт базової 
середньої освіти (технічна галузь), 
модельна навчальна програма. 
Технології 5-6 класи. Посібник для 
пілотних шкіл, що працюють за 
стандартом НУШ

Передбачено:
- Публікація статті у 

науковому виданні УДПУ 
«Проблеми підготовки
сучасного вчителя» (вересень 
2022р.)» (Хоменко Л. М.);
- Стаття категорії «Б» 

«Організаційно-методичні 
аспекти професійного
самовизначення учнів на уроках 
технологій в новій українській 
школі» (Бербець В. В.);
- Методичні рекомендації 

«Основи наукових досліджень 
та академічна доброчесність» 
(Бербець В. В.);
- Стаття категорії «Б». 

«Методичні особливості
організації практичної
підготовки майбутніх учителів 
технологій у процесі вивчення 
дисципліни «Технологічний
практикум»
- Монографія:

«Формування досвіду
самостійної творчої діяльності в 
учнів на уроках трудового 
навчання» (Бербець Т. М.);
- Стаття категорії «Б». 

«Методика------------ формування

Впровадження модельної
програми «Технології 5-6 
класи», посібник для пілотних 
шкіл «Технології 5 клас»

10



основних слюсарних операцій в 
процесі технологічного
практикуму майбутніх учителів 
технологій» (Савченко В. В.)

КАФЕДРА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
21. Теорія і

методика 
викладання 
технічних 
дисциплін у 
педагогічних 
навчальних 
закладах, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007553

Науковий 
керівник:
Азізов Т. Н. - д-р 
техн, наук, проф.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від
24 листопада 
2020 року

Методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів з 
дисциплін:

1. Охорона праці в галузі 
(Сусло Л. В.)
2. Цивільний захист

(Мельник О. В.)
3. Метрологія, стандартизація,

управління якістю і сертифікація 
(Ковальчук Ю. В.)
4. Розробити методичні

рекомендації для самостійної
роботи студентів 3 дисципліни 
Основи машинознавства (Орлова 
О.М.)
5. Посібник «Ергономіка робочих 

місць» (Люльченко В. Г.,
Сусло Л. В.)
6. Методичні рекомендації до 

дисципліни «Ергономіка робочих 
місць» (Люльченко В. Г.)

Підготувати до друку та 
публікація статей:
Азізов Т. Н., Авраменко О. Б., 
Мельник О. В., Кравченко Л. В., 
Ковальчук Ю. В., Сусло Л. В., 
Нагайчук О. В., Орлова О. М., 
Люльченко В. Г., Баличева Н. В. 
Науково-практичний семіна]
Присвячений до роковин
катастрофи на ЧАЕС
(Азізов Т. Н., Сусло Л. В.
Баличева Н. В.) 
Науково-практичний семінар 
присвячений до Всесвітнього 
дня охорони праці (Азізов Т. Н., 
Сусло Л. В., Нагайчук О. В.).

За результатами виконання 
науково-дослідної роботи
планується впровадження:
Госпдоговірної теми
«Дослідження несучої здатності 
будівельних конструкцій
адміністративної будівлі ПП 
«ВТОРМА» (2023 р.)
Впровадження педагогічних
умов, формування безпекових 
компетенцій під час організації 
освітнього процесу з питань 
охорони праці в закладах освіти.

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ІНОЗЕМНИХ МОВ
22. Актуальні 

питання 
іншомовної 
філології та 
лінгвометодик 
и, державний 
реєстраційний 
номер 
011111007550

Науковий 
керівник:
Білецька І. О. — д-р 
пед. наук, проф.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 6

Евристичний вектор дослідницького 
пошуку буде зосереджений на 
мультиаспектному висвітленні
новітніх тенденцій:
- лінгвокультурної концептології, а 
саме: мова і культура як основні 
категорії лінгвокультурної
концептології; лінгвокультурний 
підхід до розуміння концепту; 
мовна репрезентація концепту 
multiculturalism у дискурсивному

Буде опубліковано:
- колективну монографію;

статті у збірнику, що 
входить до наукометричної 
бази Web of Science;
методичний посібник.

Результати дослідження будуть 
апробовані в освітньому процесі 
факультету іноземних мов при 
викладанні навчальних
дисциплін «Вибрані питання 
теоретичного курсу англійської 
мови», «Лексикологія»,
«Стилістика»; при підготовці 
здобувачами ОС «бакалавр» 
курсових робіт з теоретичних 
дисциплін іноземної мови.

_____ від просторі сучасної англійської мови;
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25 листопада
2020 року

мовні засоби репрезентації концепту 
child в англійській лінгвокультурі;
концепти тварин і птахів в картині 
світу американського сленгу;
- дидактики вищої школи, а саме: 
педагогічна комунікація як
компонент професійної грамотності.
Підготовка методичних
рекомендацій з написання курсової 
роботи з теоретичних дисциплін 
іноземної мови.
Довідка про впровадження в 
освітній процес Глухівського 
національного педагогічного
університету імені Олександра 
Довженка навчально-методичного 
посібника «English Lexicology».

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ
23. Конструюванн 

я змісту
навчання 
іноземних мов 
на мовному 
факультеті, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007527

Науковий 
керівник: 
Комар О. С. - д-р. 
пед. наук, проф.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 6 
від
25 листопада 
2020 року

Заплановано використання
холістичного підходу до викладання 
англійської мови в
мультиаспектному розрізі сучасного 
курсу «Методики навчання
англійської мови».

Планується публікація таких 
матеріалів, як-от:
- колективна монографія по 
кафедральній темі - 1;
- наукові статті у фахових 
виданнях категорії «Б» - 5;
- наукові статті у зарубіжних 
фахових виданнях - 3;
- навчальні посібники - 3;
- участь у V Міжнародній 
науково-практичній Інтернет- 
конференції «Інновіції в
сучасній освіті: український та 
світовий контекст»,
20.10.2022 р.;
- участь у VII Міжнародній 
науковій конференції УАДО - 
червень 2023 р.
Готується до проведення:
- V Міжнародна науково- 
практична Інтернет-конференція 
«Інновації в сучасній освіті: 
український та світовий
контекст» (жовтня 2022 р.);

Впровадження запланованих до 
друку навчальних посібників в 
освітній процес у ЗЗСО та ЗВО. 
Апробація результатів наукових 
досліджень НПП та здобувачів 
освіти в освітній процес 
факультету іноземних мов при 
викладанні навчальних
дисциплін «Методика навчання 
англійської мови» та «Методика 
навчання англійської мови у 
профільній школі».

IV Всеукраїнська
12



студентська науково-практична 
Інтернет-конференція;
«Сучасні філологічні
дослідження: традиції та
інновації» (квітень 2023 р.)

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
24. Адаптивна 

система 
навчання 
іноземних мов 
в немов йому 
вузі, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011111007543

Науковий 
керівник: 
Безлюдна 
д-р. пед. 
проф.

В. В. - 
наук,

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 6 
від
25 листопада 
2020 року

Планується визначення й теоретичне 
обґрунтування та використання 
технології змішаного навчання та 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій при 
викладанні курсу лекцій «Іноземна 
мова (англійська)» та «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням 
(англійська)».

Буде опубліковано такі 
матеріали:
- Статті в наукових журналах 

Scopus і WEB of SCIENCE - 
4

- Статті у фахових виданнях 
України - 13

- Статті у зарубіжному 
виданні - 5

- Статті в інших виданнях: 1
- Наукові доповіді на

міжнародних конференціях, 
симпозіумах, семінарах - 18

Заплановано проведення
V Міжнародної науково- 
практичної Інтернет-
конференції «Інновації в 
сучасній освіті: український та 
світовий контекст» (20 жовтня 
2022 р.).

1. Результати дослідження 
будуть апробовані в освітньому 
процесі факультету іноземних 
мов при викладанні навчальних 
дисциплін для студентів
немовних спеціальностей
«Іноземна мова (англійська, 
німецька)», «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням
англійська, німецька)», «Ділова 
іноземна мова».
2. Впровадження запланованих 
до друку навчальних посібників 
в освітній процес у ЗВО.

посібник English Exam
Practice;
- навчальний посібник English 
for Professional Purposes (Physical 
Education)

25. Інноваційний 
потенціал 
порівняльно- 
педагогічних 
досліджень для 
розвитку 
освіти в
Україні, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш009200

Науковий 
керівник: 
Заболотна
Д-р пед. 
проф.

О.А. - 
наук,

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 6 
від
25 листопада 
2020 року

Буде проведено:
- порівняльно-педагогічний аналіз 
тендерної ситуації у польському й 
українському університетах

комплексний аналіз систем 
підготовки вчителів в Україні і 
окремих країнах ЄС
- порівняльний аналіз організації 
підготовки фахівців за принципом 
СІЛЬ.

Передбачено публікування: 
монографії:
(одноосібної - 1 та
колективної монографії - 1); 
розділ в колективній 
монографії - 1
статті в наукових журналах 
Scopus і WEB of SCIENCE -
1
статті у фахових виданнях
України - 5

наукові доповіді на 
міжнародних конференціях, 
симпозіумах, семінарах - 7.

1. Буде впроваджено в систему 
оцінювання рівня володіння 
англійською мовою школярів 
під час проведення міжнародної 
олімпіади
2. Висновки і рекомендації 
будуть враховано під час 
укладання університетської
стратегії тендерної рівності
3. Порівняльний аналіз
організації підготовки фахівців 
за принципом CLIL буде 
враховано під час підготовки 
матеріалів для проведення 
курсів англійської мови для 
науково-пелагогічних

13



Г працівників університету

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
26. Теоретико- 

методичні 
засади 
розвитку 
спеціальної та 
інклюзивної 
освіти, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011611000114

Науковий 
керівник: 
Малишевська І. А. - 
д-р пед. наук, 
проф.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2016- 
01.2023 
Продовженн 
я теми: 
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри №6 
від 25
листопада 
2020 року

Очікувані наукові результати: 
обґрунтування теоретико- 

методичні засади формування 
професійної компетентності
дошкільного фахівця у закладах 
вищої освіти в умовах
дистанційного навчання;

обґрунтування організаційно- 
педагогічні умови професійної 
підготовки майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти на 
засадах компетентнісного підходу;

забезпечення методичний 
супровід професійної підготовки 
майбутніх вихователів ЗДО до 
педагогічної творчості;
модернізація та інтенсифікація 
професійної підготовки
педагогічних кадрів до
інформаційно-технічного 
забезпечення освітнього

Буде опубліковано:
- стаття у Web of Science - 2.
- навчально-методичний 
посібник - 2.
- стаття категорії Б - 5.
- зарубіжна стаття - 2.
Участь виконавців у
міжнародних конференціях - 2 
конференції, у всеукраїнських 
конференціях — 5 конференцій.

Буде здійснено впровадження 
наукової продукції в освітній 
процес (2 акти впровадження). 
Планується підписання угоди 
про співпрацю з
Олександрівським закладом
загальної середньої освіти 
І-Ш ступенів Попельнастівської 
сільської ради,
Олександрійського району,
Кіровоградської області

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
27. Удосконалення 

змісту, форм та 
методів 
професійно- 
педагогічної 
підготовки 
дошкільних 
фахівців у
закладах вищої 
освіти на
засадах 
компетентнісн 
ого підходу, 
державний 
реєстраційний

Науковий 
керівник:
Кушнір В. М. - д-р 
пед. наук, проф.

Повний 
термін 
виконання: 
10.2011- 
12.2024 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри №6 
від 12 грудня 
2020 року

Очікувані наукові результати: 
обґрунтування теоретико- 

методичні засади формування 
професійної компетентності
дошкільного фахівця у закладах 
вищої освіти в умовах
дистанційного навчання;

обґрунтування організаційно- 
педагогічні умови професійної 
підготовки майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти на 
засадах компетентнісного підходу;

забезпечення методичний 
супровід професійної підготовки 
майбутніх вихователів ЗДО до

Членами кафедрального
дослідження планується до 
кінця 2022 року опублікувати: 
3 навчально-методичних
посібника, 2 статті Web of 
Science; 8 статей у наукових 
виданнях України категорії В, 5 
статей в міжнародних виданнях 
та низку публікацій в інших 
наукових виданнях. Буде 
організовано і проведено 1 
міжнародну та 2
Всеукраїнських конференцій, 4 
регіональних семінари.

Буде здійснено впровадження 
наукової продукції в освітній 
процес (2 акти впровадження).
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номер
0111U007533

педагогічної творчості;
модернізація та

інтенсифікація професійної
підготовки педагогічних кадрів до 
інформаційно-технічного 
забезпечення освітнього процесу в 
здо.

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини ____________________
28. Психолого- 

педагогічний 
супровід 
розвитку 
дитини в
умовах 
взаємодії 
ЗДО і сім’ї, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011811000068

Науковий 
керівник:
ІщенкоЛ. В. - д-р 
пед. наук, проф., 
зав. кафедри.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2018- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від 08 грудня 
2021 року

1. Обґрунтування доцільності та 
ефективності використання
методичного супроводу
формування професійної
компетентності фахівців у 
закладах вищої освіти;.

2. Визначення ефективних
організаційно-педагогічних 
умов формування професійної 
майстерності вихователів на 
засадах впровадження
компетентнісного підходу;

3. Аналіз особливостей
використання педагогічної
творчості вихователів під час 
освітнього процесу

4. Рекомендації щодо
удосконалення навчання
майбутніх фахівців дошкільної 
освіти в .умовах дистанційного 
навчання

За звітний період передбачено 
публікування таких матеріалів:
- стаття у міжнародному 

виданні
- Web of Science - 3.
- навчально-методичний 

посібник - 2.
- стаття категорії Б - 9.
- зарубіжна стаття - 3.

Участь виконавців у
міжнародних конференціях - 2 , 
у всеукраїнських конференціях 
-2.

Буде здійснено впровадження 
наукової продукції в освітній 
процес (1 акт впровадження). 
Угода про співпрацю з 
дошкільним навчальним
закладом «Нікштукас» 
м. Паланга (Литва).

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ ___________________
29. Дослідження 

ландшафтного 
різноманіття 
лісостепу і
степу 
Правобережної
України, 
державний 
реєстраційний

Науковий 
керівник: 
Браславська О. В. 
- д-р пед. наук, 
проф.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми: 
Витяг 3
протоколу

Поліпшення стану навколишнього 
середовища. Дослідження структури 
та динаміки природних ландшафтів 
в умовах глобальних змін; розробку 
критеріїв стійкості ландшафтів до 
надмірного антропогенного
навантаження; забезпечення якісної 
підготовки здобувачів вищої освіти 
згідно вимог сучасних освітніх

Наукова проблематика, яку 
розробляє професорсько-
викладацький склад кафедри 
географії та методики її 
навчання, охоплює широке коло 
наукових проблем сучасної 
фізичної та суспільної географії, 
методики навчання географії та 
андрагогіки.

Професорсько-викладацький 
склад кафедри працює над 
розвитком географічної освіти та 
науки в межах Центральної 
України, налагоджено наукові 
зв’язки з навчально-науковими 
та науково-дослідними
установами МОН, АПН і ПАН 
України, а саме: Інститутом
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номер
011Ш007532

засідання 
кафедри № 4 
від
26 листопада 
2020 року

стандартів. Планується видання:
• статті-3;
• монографія - 1.

геологічних наук НАН України, 
Інститутом географії НАН 
України, Центральною
геофізичною обсерваторією, 
Вінницьким державним
педагогічним університетом 
імені Михайла Коцюбинського, 
Одеським національним
університетом 
імені 1.1. Мечникова, 
Мелітопольським державним
педагогічним 
імені Богдана 
Волинським 
університетом 
Українки, 
національним 
імені Олеся 
Українським

університетом 
Хмельницького, 

національним 
імені Лесі 
Дніпровським 
університетом 

Гончара, 
державним

еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді, 
Державною академією
статистики, обліку та аудиту. На 
базі кафедри діє Уманське 
відділення Українського
географічного товариства; 
працює «Геолого-географічний 
музей Євразії».
Планується заключения
договорів про співпрацю:
1 .Угода про співпрацю щодо 

реалізації програм академічної 
мобільності між Полтавським
національним педагогічним 
університетотом імені В. Г. 
Короленка та Уманським 
державним педагогічним
університетом імені Павла 
Тичини;
2 . Угода про співпрацю 
Уманського державного
педагогічного університету імені 
Павла Тичини та Льотної
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академії Національного
авіаційного університету
3. Угода про співпрацю 
Уманського державного
педагогічного університету імені 
Павла Тичини та
Чемерпільського ліцею
Гайворонської районної ради 
Кіровоградської області
4. Угода про співпрацю 
Уманського державного
педагогічного університету імені 
Павла Тичини та Ладижинської 
сільської об'єднаної
територіальної громади
5. Угода про співпрацю 
Уманського державного
педагогічного університету імені 
Павла Тичини та відділу освіти, 
культури, молоді та спотру 
Смолінської селищної ради
6. Угода про співпрацю 
Уманського державного
педагогічного університету імені 
Павла Тичини та відділу освіти, 
молоді та спотру Савранської 
РДА-

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ
ЗО. Підготовка 

майбутніх 
учителів 
біології у
контексті 
розвитку вищої 
педагогічної 
освіти України, 
державний 
реєстраційний 
номер 
01110007528

Науковий 
керівник: 
Красноштан І. В. - 
канд. біол. наук, 
доц.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від
23 листопада 
2020 року

Проблема підготовки майбутніх 
вчителів біології у період їх 
навчання в педагогічному вузі не 
втрачає своєї актуальності та в 
умовах Нової української школи 
набуває нового значення. У зв’язку з 
цим, перспективи подальших 
наукових розвідок пов’язуємо з 
дослідженням структурних
компонентів методичної підготовки 
майбутніх учителів біології. У 
контексті профілів підготовки 
вагоме значення надається
майбутньому вчителю біології. Саме

Основні результати дослідження 
за означеною тематикою будуть 
відображені у 25 публікаціях, 
з них:

монографії-1;
статті у фахових виданнях - 
4;
статті в закордонному 
виданні -2;
статей у збірниках наукових 
праць, матеріалах науково- 
практичних конференцій - 
15.
навчально-методичний

На базі кафедри біології та 
методики її навчання
Уманського ДПУ імені Павла 
Тичини буде проведено науково- 
практичні семінари та інші 
заходи з підготовки та 
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників усіх 
категорій з питань інноваційної 
освітньої діяльності
Попередні перемовини 3
директором Уманського ліцею 
№ 1 Уманської міської ради 
Черкаської області

* його професійна діяльність посібник - 4. Скарбрвською Т. М. про
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забезпечує учнів предметними 
знаннями розв’язання проблем 
життєдіяльності, формування
природничо-наукової картини світу 
та екологічно доцільної поведінки в 
природі, раціонального
використання природних ресурсів, 
організації здорового способу життя, 
опанування гігієнічною грамотністю 
тощо.
Організація безпосереднього
контакту студентів із навколишнім 
природним світом на всіх рівнях 
біологічної освіти.
Оптимізація практичної підготовки 
майбутніх учителів біології у 
процесі навчання і проходження 
різних видів практик.
Забезпечення диференційованого та 
комплексного впливів на
формування складових професійної 
компетентності майбутніх біологів 
шляхом упровадження новітніх 
педагогічних технологій.

оптимізацію практичної
підготовки майбутніх вчителів 
біології у процесі проходження 
різних видів практик.
Впровадження методики
реалізації організаційно-
педагогічних умов формування 
готовності майбутніх учителів 
біології до розвитку екологічної 
компетентності та в галузі 
природничих наук учнів
основної школи; наскрізної 
програми практичної підготовки 
майбутніх учителів біології, 
пакету навчально-методичних 
документів з кожного виду 
практики.

КАФЕДРА ХІМІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ
31. Дослідження 

біологічного, 
ландшафтного 
різноманіття та 
вивчення і
покращення 
екологічного 
стану водних 
ресурсів 
Центрального 
Побужжя, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011111007558

Науковий 
керівник:
Совгіра С. В. - д-р 
пед. наук, проф.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2010- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від 28 грудня 
2021 року

Опрацювати теми: реформи
екологічного законодавства,
антикризові комунікації,
декарбонізація економіки і зелена 
трансформація регіонів,
кліматичний менеджмент, зниження 
впливу промисловості на довкілля, 
розвиток сфери поводження 3 
відходами, законодавче регулювання 
дозвіллєвої діяльності, підготовка до 
перевірок.

Буде опубліковано:
- 2 монографії у вітчизняних 

видавництвах;
- 2 монографії у закордонних 

видавництвах;
- 7 статті у науково- 

метричній базі даних Scopus 
та Web of Science;

- 6 статті у фахових виданнях 
України.

Буде видано збірник наукових 
праць «Наукові записки
екологічної лабораторії УДПУ». 
Вип. 26

Буде продовжувати
використовуватися і діяти в 
рамках проекту міських
досліджень ЛУН Місто Аіг 
(інтерактивна карта якості 
повітря в Україні) за ініціативи 
науково-дослідної лабораторії 
«Екологія і освіта» працює 
стаціонарний прилад для 
дослідження якості повітря 
(вимірювання концентрації
шкідливих наддрібних часточок 
-РМ 1, РМ2,5, РМ 10).
Буде розпочато співпрацю із 
громадською спілкою
«Професійна асоціація екологів 
України» (заключено
меморандум про співпрацю) (19
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листопада)
Продовжуватиметься активна 
діяльність по співпраці із 
громадською спілкою
«Професійна асоціація екологів 
України» («Все для перевірки 
Державної Екологічної
інспекції: що треба знати бізнесу 
та як підготуватися»
«Екологічна безпека
підприємств « Утворення 
відходів у діяльності
підприємств», «Екологічні
лабораторні вимірювання»,
«Зелена економіка: як досягти 
балансу».

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
32. Організаційно- 

економічні 
засади 
управління 
інноваційним 
розвитком 
національного 
господарства: 
маркетинговий 
та 
інтеграційний 
аспекти, 
державний 
реєстраційний 
номер 
01160000118

Науковий 
керівник: 
Подзігун С. М. - 
канд. екон. наук, 
ДОЦ.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2016- 
10.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від 26
листопада 
2020 року

Методи, теорії, методична
документація, свідоцтва авторського 
права
Аналіз інноваційного розвитку 
національного господарства в 
контексті підготовки фахівців галузі 
управління.
Дослідження місця
інтелектуального капіталу в 
інтелектуальній власності. 
Економетричне моделювання
впливу захисту інтелектуальної 
власності на економічний розвиток.

Буде опубліковано:
- монографії—1;
- наукові статті - 10.

Участь у наукових конференціях
-10

Впровадження науково-
технічної продукції:
- у виробництво — 1 довідка про 
впровадження.

33. Теоретичні та 
методичні 
основи 
інтелекту  алізац 
її як
інноваційної

Науковий 
керівник: 
Богашко О. Л. - 
канд. екон. наук, 
ДОЦ.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2015- 
12.2025 
Продовженн

Методи, теорії, методична 
документація, свідоцтва авторського 
права

Дослідження досвіду
формування сучасних моделей 
інноваційного розвитку.

Передбачено опублікування: 
монографії - 1;

- наукові статті - 10. 
Участь у наукових конференціях 
-10.

Впровадження науково-
технічної продукції:
- у виробництво - 1 довідка про 
впровадження.

складової я теми: Вдосконалення організаційно-
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економічного
розвитку 
регіонів, 
державний 
реєстраційний 
номер
011511002178

Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри №4 
від 26
листопада 
2020 року

економічних засад управління 
інноваційним розвитком
національного господарства на 
регіональному рівні.

Дослідження можливостей
гармонізації інноваційного розвитку 
національної економіки до рівня 
розвинутих економік світу.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
34. Теоретичні та 

практичні 
аспекти 
розвитку 
туристичного 
та готельно- 
ресторанного 
бізнесу в
Україні, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011517000072

Науковий 
керівник: 
Поворознюк І. М. - 
канд. екон. наук, 
ДОЦ.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2019- 
12.2023 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри №4 
від 26
листопада 
2020 року

Методика обґрунтування
ефективного управління
підприємствами індустрії гостинності 
під час кризи.

Формування методичних
рекомендацій щодо створення 
туристичних кластерів та їх ролі в 
економічному розвитку регіону.
Методологія застосування досвіду 
антикризової діяльності та
впровадження сучасних технологій в 
індустрію гостинності.

Буде опубліковано:
- монографій-1;
- статей у фахових 

виданнях України
категорії Б - 6;

- статей у зарубіжних 
періодичних наукових 
виданнях країн

- Організації економічної 
економічного 
співробітництва та
розвитку - 5;

- тез доповідей — 8. 
Захисти магістерських робіт. 
Захист дисертації.

Впровадження наукових
досліджень у виробництво
(«Хутір «Козацька Долина», с. 
Карбівка, Добровеличківський 
район, Кіровоградська обл.; 
Банно-готельний комплекс
«Олімп», м. Умань).
Налагодження співпраці
з установами, організаціями та 
підприємствами індустрії
гостинності для подальшого 
наукового співробітництва.
Впровадження результатів
дослідження в курси, що 
викладаються на кафедрі
технологій та організації
туризму і готельно-ресторанної 
справи

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ НАУК
35. Інвестиційно- 

інноваційна 
складова 
структурної 
трансформаці 
ї економіки 
України, 
державний 
реєстраційни 
й номер
011Ш007535

Науковий 
керівник:
Кірдан О. П. - д-р 
пед. наук, проф.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовжен 
ня теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри 
№ 4 від
27 листопад 
а 2020 року

Заплановано розробку нових 
матеріалів досліджень у межах 
наукових доробок науково- 
педагогічних працівників, зокрема: 
- проведення порівняльного
аналізу стратегій інноваційного 
розвитку економіки: досвід країн 
ЄС;
- характеристика та розробка 
рекомендацій щодо вирішення 
сучасних проблем запровадження 
соціально-економічного розвитку в 
Україні;
- дослідження особливостей

Заплановано публікації:
- наукові статті

категорія «Б» - 4;
- у інших виданнях - 3.

Заплановано участь у
конференціях різного рівня 
(6 конференцій)

Результати наукових
досліджень буде впроваджено 
на приватних підприємствах 
України

розвитку цифрової трансформації
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економіки України;
- вивчення теорії і практики 
управління закладами вищої освіти 
України;
- розробка теоретичних і
методичних засад підготовки 
науково-педагогічних кадрів з 
економіки дослідницько-
інноваційної діяльності.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
36. Проблеми 

фінансового 
забезпечення 
розвитку 
економіки та 
соціальної 
сфери, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011611000117

Науковий 
керівник: 
Слатвінський
М. А. - канд. екон.
наук, доц.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2016- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від
18 листопада 
2020 року

Методика розрахунку фінансово- 
економічної безпеки підприємства;
положення стратегії розвитку 
страхового ринку України через 
призму інклюзивної орієнтації;
методологія рейтингування
старопромислових регіонів у
контексті безпеки сталого розвитку;
модель оптимізації системи
оподаткування в Україні.

Заплановано такі публікації:
- статті у журналах, що входять 

до наукометричних баз даних 
-5.

- статті у журналах, що
включені до переліку
наукових фахових видань 
України - 10;

- монографії, навчальні
посібники - 6.

Участь у наукових конференціях 
- 16.

Впровадження результатів
досліджень в зміст курсів, що 
викладаються на кафедрі
фінансів, обліку та економічної 
безпеки УДПУ та профільних 
кафедр інших ЗВО.
Налагодження співпраці з 
установами та організаціями для 
подальшого наукового
співробітництва.
Надання послуг на проведення 
наукових досліджень.

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
37. Соціально- 

філософські 
виміри 
сучасного 
українського 
суспільства, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007557.

Науковий 
керівник: 
Бержанір А. Л.— 
канд. соціологічни 
х. наук, доц.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2025 
Продовження 
теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від 26
листопада 
2020 року

Очікувані наукові результати 
полягають у подальшій розробці і 
удосконаленню методології аналізу 
політичних, соціальних, правових, 
духовно-ідеологічних засад і
принципів функціонування і
розвитку українського суспільства.

Передбачено виконання:
1. Монографія.
2. Статті категорія Б - 11.
3. Статті у зарубіжних виданнях 
-6.
4. Саття у Scopus -1.

Впровадження в освітній процес 
наукових розробок, здійснених 
науково-педагогічними 
працівниками у галузі соціальних 
і правових дисциплін:

нормативно-правові шляхи 
забезпечення прав і свобод 
громадян в умовах демократичної 
держави;
- розвиток духовності,
формування цінностей
українського суспільства;
- інституціона-лізація
українського конституціона-
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лізму;
- аналіз ролі греко-католицької 
церкви у духовному розвитку 
суспільства;
- методологічний аналіз
взаємозв’язку філософії та 
мистецтва.

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ ______________________
38. Східна Європа 

з найдавніших 
часів і до 
сьогодення: 
економічні, 
суспільно- 
політичні та 
культурні 
процеси, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011811004023

Науковий 
керівник: 
Горохівський П. І. 
- канд. пед. наук, 
проф.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2018- 
12.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від 25
листопада 
2021 року

Очікувані наукові результати 
полягають у подальшому науковому 
дослідженні актуальних питань з 
історії країн Східної Європи.
Оновлення курсу лекцій за 
допомогою методичної
документації.

Підготовка та опублікування:
1. Монографія - 4.
2. Посібник -1.
3. Статті категорії Б - 17.
4. Статті (Scopus, Web of 
Science) - 10.
5. Статті у зарубіжних 
періодичних виданнях країн 
ОЕСР-4.

Результати наукових досліджень 
послідовно впроваджуються
викладачами в освітній процес 
при викладанні навчальних 
дисциплін.
Впровадити в освітній процес за 
межами ЗВО матеріали наукових 
досліджень, зокрема:
1. Гордієнко Г. М. Юридичне 
врегулювання соціального
захисту інвалідів Вітчизняної 
війни (1942-1948 рр.). Уманська 
старовина : Науковий журнал. 
Умань. 2016. Вип. 1. С. 5-10 
2. Гордієнко В. В. Історія емоцій 
у сучасній гуманітаристиці. 
Уманська старовина : Науковий 
журнал. Умань. 2016. Вип. 1. 
С.101-105.
Подано пакети документів на 
реєстрацію авторського права:
1. Стаття у фаховому виданні: 
Гордієнко В. В., Гордієнко Г. М. 
Діти в Ізмаїльській області під 
час голоду 1946-1947 рр. Емінак 
: науковий щоквартальник. 2018. 
№ 2 (22) (квітень-червень) Том 
1. С. 72-80.
2. Стаття у фаховому
виданні: Гордієнко В. В., 
Гордієнко Г. М. Правова 
регламентація соціального
захисту військових з
інвалідністю у контексті
підготовки СРСР до Великої
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війни: джерелознавчий дискурс. 
Емінак: науковий
щоквартальник. 2019. № 3 (27). 
С.242-251.
3. Скрипник О. М. «Велика 
хімія» в УРСР (1958 - 1988 рр.): 
соціоісторичний аспект:
монографія. Умань : ФОП 
Жовтий О.О., 2013, 205 с.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНІІ
39. Історико- 

регіональні 
аспекти історії
України, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011611004805

Науковий 
керівник:
Кузнець Т. В. - д-р 
іст. наук, проф.

Повний 
термін 
виконання: 
01.2016- 
10.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від 24
вересня 2020 
року

1. Досліджена періодична преса 
Київської губернії другої половини 
XIX - поч. XX ст. як джерело 
вивчення історії міста Умань та 
Уманського повіту. Досліджена 
уманська газета «Робітничо-
селянська правда» (1922 - 1925 рр.) 
за 1922 р. як джерело історії 
Уманщини. Досліджені непересічні 
персонали історії Уманщини (для 
колективної монографії «Уманщина 
в іменах»).
2. Дослідження повсякдення
студентів та викладачів Уманського 
педагогічного інститут у 1930- 
1990 рр., виокремлення
особливостей життя освітян в 
екстремальних умовах (голод, 
війна, окупація тощо) на основі 
мікроісторичних досліджень. В 
контексті мікроісторії та
біографістики - висвітлення
життєвого шляху та інтелектуальної 
спадщини науковців Уманського 
педагогічного університету.
3. Дослідити біоісторіографію 
земляків - учасників національно- 
визвольних змагань 1917 - 1920/21 
рр. За щоденниковими записами та 
спогадами простежити становлення 
їх державотворчого світогляду та 
практичних зусиль в Першому

Опублікувати:
2 статті: у виданні категорії Б, а 
також в закордонному
науковому виданні.

1. Результати наукових
досліджень впроваджувати в 
освітній процес, зокрема у 
процесі вивчення навчальної 
дисципліни «Історія рідного 
краю».
2. Запропонувати наукові статті 
та монографії до впровадження 
у діяльність ДІАЗ «Стара 
Умань», відділу культури 
Уманської міської ради,
Уманській міській бібліотеці та 
Бібліотеці
УДПУ імені Павла Тичини.
3. Запропонувати наукові статті 
до впровадження у діяльність 
відділу культури Уманської 
міської ради.
4. Запропонувати наукові статті 
та монографію до впровадження 
у діяльність Уманського 
краєзнавчого музею.
5. Впровадити в освітній процес 
матеріали наукових досліджень, 
зокрема, при викладанні
навчальних дисциплін «Історія 
християнської церкви»,
«Релігійний туризм в Україні».

Зимовому поході дієвої Армії УНР.
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3. Визначити теоретичні засади 
державної репресивної політики 
щодо інтелігенції та трансформації її 
у міжвоєнний період;
Персоніфікувати та здійснити 
загальну характеристику
репресованої інтелігенції Уманщини 
за національним складом, фахом, 
віком, освітнім рівнем та 
професійною належністю.
4. Дослідження повсякденного 
життя вихованців духовних закладів 
освіти Київської єпархії у XIX - на 
початку XX ст.
5. Дослідження:

історії селянства Уманського 
повіту (XIX - поч. XX ст.);
- історії Уманщини;
- еволюції соціально-економічного 
розвитку Правобережної України у 
XIX - на початку XX ст.;
- організації екскурсійної діяльності.
6. Дослідження повсякденного 
життя різних верств населення 
Уманщини наприкінці XIX - на 
початку XX ст.; дослідження інвазії 
більшовизму на Уманщині;
дослідження різних аспектів 
музейної справи України.
6. Дослідження суспільно-
політичного становища та
господарської діяльності
православних монастирів Київської 
єпархії кінця XVIII - початку XX ст.
За результатами дослідження 
опублікувати кілька статей та 
зробити доповіді на наукових 
конференціях різних рівнів.

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА МУЗИКОЗНАВСТВА ТА ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА
40. Теоретичні та Науковий Повний Оновлення методичної документації | Буде опубліковано: Впровадження в освітній процес
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методичні 
засади 
розвитку 
музичних 
здібностей 
студентів у
процесі 
професійної 
підготовки, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007541

керівник: 
Семенчук В. В. - 
зав. кафедри, доц.

термін 
виконання: 
09.2011- 
09.2025 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 5 
від 27
листопада 
2020 року

з фахових дисциплін:
1. Тарасюк Л. М. Методичні 
рекомендації до дисципліни «ФАХ» 
для студентів вищих музичних 
навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації напряму підготовки 
«Музичне мистецтво» ОКР
«бакалавр» Дикційно-артикуляційні 
проблеми у вокальному
виконавстві.
2. Щербіна І. В. Методика 
навчання хорових дисциплін: 
навчально-методичні матеріали до 
СРС.
3. Щербіна І.В. Методика навчання 
хорових дисциплін: навчально- 
методичні матеріали до ПЗ

Наукові статті категорії В;
Участь у науково-практичних 
конференціях;
Колективна монографія, 
Навчальні посібники;
Начально-репертуарні 
посібники

навчальних посібників
1. Музичне аранжування та 
обробка: українські народні та 
авторські твори: навч. посіб. [в 3 
ч.] Ч. 1 : Чоловіче вокальне тріо / 
Василь Семенчук ; МОН 
України, Уманський держ. пед. 
ун-т імені Павла Тичини. — 
Умань : Видавництво
«М. М. Сочінський», 2020. - 157 
с.
2. Музичне аранжування та 
обробка: українські народні та 
авторські твори: навч. посіб. [в 3 
ч.] Ч. 2 : Жіночий вокальний 
ансамбль / Василь Семенчук ; 
МОН України, Уманський держ. 
пед. ун-т імені Павла Тичини. — 
Умань Видавництво
«М. М. Сочінський», 2022. — 
200 с.

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
41. Розвиток 

творчої 
індивідуальнеє 
ті майбутнього 
вчителя 
хореографії 
засобами 
танцювального 
мистецтва, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007559

Науковий 
керівник: 
Викова О. В. - зав. 
кафедри, канд. пед. 
наук, доц.

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
12.2026 
Продовженн 
я теми:
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 6 
від 26
листопада 
2020 року

Обґрунтування доцільності та 
Обґрунтування доцільності та 
ефективності використання методу 
проектної діяльності у викладанні 
фахових дисциплін.
Визначення умов ефективного 
формування творчого потенціалу 
через розвиток індивідуальних 
творчих здібностей засобами 
хореографічного мистецтва.
Аналіз особливостей підготовки 
майбутніх учителів та фахівців з 
хореографії.
Рекомендації щодо використання 
фахових дисциплін (теорія та 
методика сучасного танцю, теорія та 
методика роботи з хореографічним 
колективом).
Рекомендації щодо удосконалення 
навчання: фахові методики

Підготовка та публікація:
1. Теорія та методика 

сучасного бального танцю: 
навч. посіб. (доповн. та оновл.) / 
уклад. Сизоненко В. А.
2. Кривохижа А. М. та 
колектив авторів. Програмове 
забезпечення фахової
підготовки майбутнього
вчителя хореографії
3. Викова О. В. Теорія та 
методика роботи з
хореографічним колективом: 
навчальний посібник

4. Викова О.В., Заєць С.С., 
Кривохижа А.М., Куценко В.А., 
Маркіна В.В., Сизоненко В.А., 
Сюренко О.О., Терешко І.Г., 
Подгорінова А.Ю.
Аспекти підготовки творчого

Впровадження в освітній процес 
Канівського фахового коледжу 
культури і мистецтв, 
Олександрійського фахового
коледжу культури і мистецтв,
Тульчинського фахового
коледжу культури навчальних 
посібників:
1. Теорія та методика сучасного 

бального танцю: навч. посіб. 
(доповн. та оновл.) / уклад. 
Сизоненко В. А.
2. Кривохижа А. М. та колектив 
авторів. Програмове
забезпечення фахової
підготовки майбутнього
вчителя хореографії
3. Викова О. В. Теорія та 
методика роботи з
хореографічним колективом:

впровадити в освітній процес у вчителя хореографії: колективна
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закладах освіти. монографія
Передбачено участь у:

1. III Міжнародна
науково-практична конференція 
«Сучасне мистецтво: науково- 
методичний та практичний 
аспекти»
2. IX Міжнародна
науково-практична конференція 
«Т еоретико-методологічні 
аспекти мистецької освіти: 
здобутки, проблеми та
перспективи»
3. VII Міжнародна
науково-практична інтернет- 
конференція «Молодь, освіта, 
наука та мистецтво»
4. X Міжнародна науково-
практична конференція
«Сучасні стратегії розвитку 
хореографічної освіти
5. VI Міжнародна
науково-практична конференція 
«Естетичні засади розвитку 
педагогічної майстерності
викладачів мистецьких
дисциплін»
6. IV Міжнародна
науково-практична конференція 
«Проблеми музичного
виконавства в умовах сучасної 
мистецької освіти»
7. VIII Всеукраїнська
наукова конференція
«Мистецька освіта у контексті 
євроінтеграційних процесів» для 
здобувачів вищої освіти та 
молодих науковців

навчальний посібник

КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА__________________________
42. Вітчизняна та 

зарубіжна 
мистецько-

Науковий 
керівник: 
Калабська В. С. -

Повний 
термін 
виконання:

Методична та програмно-
технологічна документація: 
Калабська В. С. Методичні

Наукові статті, участь у 
наукових конференціях
факультету мистецтв

Впровадження науково-
технічної продукції (навчальних 
посібників):

педагогічна канд. пед. наук, 02.2015- рекомендації до дисципліни Радзівіл Г. А. Методики
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спадщина 
(кінець XIX - 
початок XXI 
століття), 
державний 
реєстраційний 
номер 
011511000071

доц. 12.2025 
Продовженн 
я теми: 
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 4 
від 12
листопада 
2020 року

«Методика оркестрового
диригування»

викладання фахових дисциплін 
у закладах вищої музичної 
освіти.
Бойко І. М. Мистецтво
концертмейстера в освітній 
процес Уманського музичного 
фахового коледжу
імені П. Демуцького

ГСАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
43. Вплив 

мистецтва на 
розвиток 
особистісних 
якостей 
майбутнього 
вчителя 
образотворчого 
мистецтва, 
державний 
реєстраційний 
номер 
011Ш007542

Науковий 
керівник:
Сирота В. М. - 
канд. пед. наук, 
доц. кафедри

Повний 
термін 
виконання: 
09.2011- 
06.2025 
Продовженн 
я теми: 
Витяг 3
протоколу 
засідання 
кафедри № 6 
від
30 листопада 
2020 року

Обґрунтування доцільності та 
ефективності використання методу 
цифрових технологій у викладанні 
фахових дисциплін.
Визначення умов ефективного 
формування фахових
компетентностей у процесі навчання 
здобувачів вищої освіти.
Аналіз особливостей підготовки 
майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва.
Рекомендації щодо використання 
фахових дисциплін (живопис, 
рисунок, композиція, цифровий 
живопис, цифровий рисунок) 
дисциплін.
Рекомендації удосконалення навчання 
методики навчання образотворчого 
мистецтву у закладах освіти.

Планується видання 9 посібників. 
Планується проведення:

1. III Міжнародна
науково-практична конференція 
«Сучасне мистецтво: науково- 
методичний та практичний 
аспекти»;
2. IX Міжнародна
науково-практична конференція 
«Теоретико-методологічні 
аспекти мистецької освіти: 
здобутки, проблеми та
перспективи»;
3. VII Міжнародна
науково-практична інтернет- 
конференція «Молодь, освіта, 
наука та мистецтво»;
4. XX Міжнародні
педагогічно-мистецькі читання 
пам’яті професора
О.П. Рудницької «Неперервна 
педагогічна освіта в Україні і 
зарубіжжі: досвід, інновації, 
тенденції»;
5. X Міжнародна науково-
практична конференція
«Сучасні стратегії розвитку 
хореографічної освіти;
6. VI Міжнародна
науково-практична конференція 
«Естетичні засади розвитку

Буде впроваджено в освітній 
процес Уманської дитячої школи 
мистецтв «АНТАРЕС»
навчально-методичний посібник 
«Методика роботи над
натюрмортом в академічному 
живописі» (Базильчук Л. В.).
Буде впроваджено в освітній 
процес Тульчинського фахового 
коледжу культури навчально- 
методичний посібник «Пленер: 
практика з образотворчого 
мистецтва» (Музика О. Я.).
Буде впроваджено в освітній 
процес Київської державної 
академії декоративно-
прикладного мистецтва і 
дизайну імені Михайла Бойчука 
навчальний посібник «Основи 
графічного дизайну» 
(Король А.М.)

педагогічної майстерності
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викладачів мистецьких
дисциплін»;
7. VIII Всеукраїнська
наукова конференція
«Мистецька освіта у контексті 
євроінтеграційних процесів» для 
здобувачів вищої освіти та 
молодих науковців

Проректор з наукової роботи Тетяна ГОДОВАНЮК
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