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Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності (наказ 

№ 01 о/д від 02.01.2009 року, завідувач лабораторії – канд. пед. наук, доцент 

Бойченко В. В.).  

Співробітники лабораторії працюють над темою спільного наукового 

дослідження «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього 

середовища педагогічного вищого навчального закладу» (реєстраційний 

номер № 0111U007536)  

Лабораторія продовжує проведення теоретичних та експериментальних 

досліджень з проблеми формування професійної компетентності у підготовці 

майбутніх педагогів, зокрема за такими напрямами наукових досліджень:  

• Особливості впровадження проектної технології у процес 

формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя – док. пед. 

наук, професор, зав. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

О.М. Коберник.  

• Формування і розвиток педагогічного мислення майбутніх учителів 

у професійній підготовці: компетентнісний підхід. – канд. пед. наук, доцент 

В.В. Бойченко. 

• Психологічні аспекти формування та розвитку професійної 

компетентності практичного психолога – канд. псих. наук, доцент 

Т.Д. Перепелюк. 

У поточному році на базі лабораторії відбулися попередні захисти 

дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук: 

Кірдана Олександра Петровича на тему: «Теорія і практика 

професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 

освіти» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

 



кандидата педагогічних наук: 

 

Семчука Богдана Івановича на тему: «Підготовка майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти до застосування медіаінформації 

у професійній діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. 

 

Підгаєцької Анни Віталіївни на тему «Студентське самоврядування 

в університетах Канади» на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки. 

 

Гончарук Ольги Валеріївни на тему: «Система підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої 

діяльності молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та 

методика професійної освіти. 

Житнухіної Катерини Павлівни на тему: «Формування 

відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів», зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика 

виховання. 

Свиридюка Віталія Вікторовича на тему «Формування професійної 

компетентності майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуговування 

електроустаткування у процесі фахової підготовки в закладах 

професійно-технічної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю  011 – освітні, педагогічні науки. 

 

Протягом року проводилися заходи всеукраїнського та регіонального 

рівня, зокрема: 26 листопада 2020 р. відбулася ХІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного 

педагога: теорія, історія, практика» (за результатами якої видано збірник 

матеріалів). Співробітниками лабораторії проводяться: Регіональний 



науково-практичний семінар «Інноваційні педагогічні технології в контексті 

реалізації компетентнісного підходу в освіті»; Всеукраїнський науково-

практичний семінар «Впровадження ідей В.О. Сухомлинського у педагогічну 

теорію і практику: самоцінність дитинства»; науково-практичний семінар 

«Сучасні тенденції розвитку теорії і методики виховання»;; 

загальноуніверситетський семінар-тренінг «Виховна робота в сучасній 

школі» тощо. 

У межах співробітництва відбувається творча співпраця з іншими 

закладами освіти і їх підрозділами:  

– кафедрою педагогіки Вінницького державного педагогічного 

університету ім. Михайла Коцюбинського; 

 – із Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова; 

 – Таращанським агротехнічним коледжем імені Героя Радянського 

Союзу О.О. Шевченка; 

− закладами загальної середньої освіти міста і Уманського району та ін. 

Співробітники лабораторії здійснюють видавничу діяльність, 

результатами якої є: монографії, посібники, наукові статті. У поточному році 

видано колективну монографію: 

 Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія 

і практика : колективна монографія / [О. М. Коберник, С.М. Прищепа, М. 

І. Гагарін [та ін.] ; за ред. В. В. Бойченко] ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 332 с. 

Збірник матеріалів конференції 

Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, 

практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції, (м. Умань, 26 листопада 2020 р.) / гол. ред. Бойченко В. В. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 164 с. 

Навчальні посібники: 

1. Техніка управлінської діяльності: навч. посіб. для студентів 

закладів вищої освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 



Тичини; уклад. Прищепа С.М. 3-тє вид. допов. та переробл. Умань: Видавець 

«Сочінський М. М.», 2020. 172 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(протокол №5 від 30.10.2020 р.)) 

2. Освітні інновації: навчальний посібник / уклад О. В. Бялик. 

Умань: «Візаві», 2020. 150 с. 

3. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. Кудла М. В., 

Коблик В. О.: Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: 

Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 160 с. 

4. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. 

посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за 

ред.  М. В. Кудли; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: 

Візаві, 2020. 133 с. 

Та статті співробітників у фахових вітчизняних та закордонних 

виданнях. 

Завідувач лабораторії – канд. пед. наук, доцент Бойченко В. В.).  

 


