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№  Eтап/ 

Назва дослідження  

  

Результати реалізованих досліджень 

(етапів дослідження) 

Виконавці  

 

Дата 

презентації 

результатів 

дослідження 

(у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту/ 

факультету 

(місяць, рік)  

Посилання на сайт 

кафедри/НДЛ, 

інституту/факульт

ету, Університету, 

де оприлюднено 

результати 

(у т. ч. проміжні) 

дослідження 

на теоретичному рівні на практичному 

рівні 

наукові продукти 

 

 

Аналітико-констатувальний етап 

01.12.2021-31.08.2022 

1. Завдання:  

1) обґрунтувати 
теоретичні засади 

психолого-педагогічного 

супроводу особистісного і 

професійного розвитку 

майбутніх педагогів, 

категоріальний апарат 

дослідження; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами аналізу 

теоретичних і 
нормативно-правових 

джерел обґрунтовано  

теоретичні засади  

психолого-педагогічного 

супроводу особистісно-

професійного розвитку 

студентів педагогічних 

спеціальностей в умовах 

змін освітніх стандартів;  

 

Уточнено  
критерії(синергетичний,д

инамічний,інтерперсонал

ьний) , індикатори 

(ціннісно-вмотивований, 

когнітивно-знаннєвий, 

самовивчення, 

процесуальний, саморух) 

та рівні психолого-

педагогічного супроводу 

особистісно-

професійного розвитку 

Систематизовано 

методи ціннісної 
підтримки розвитку 

професійної 

самоефективності 

студентів (факторно-

семантичний метод, 

дискурс-аналіз,  

авторські методики: 

структуроване 

інтерв’ю, профіль 

професійної 

самоефективності 
студентів). 

 

 

 

Визначено показники 

самоефективності 

студентів (лідерство, 

цілі та мотиви 

професійної 

діяльності; здібності й 

упевненість; 

Іванюк, Г. І., Мельник, І. 

С. (2022). Поняття 
«педагогічне 

партнерство» у мовній 

свідомості студентів 

педагогічних 

cпеціальностей: 

психолінгвістичний 

аналіз. Психолінгвістика 

в сучасному світі – 2021. 

Матеріали XVI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 
(м. Переяслав, 16-17 

грудня 2021 р.). Л.О. 

Калмикова, Н.В. 

Харченко, & І.В. Мисан 

(Ред.). Переяслав: 

Університет Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

с. 86-91. 

 

 

 

Ганна ІВАНЮК, 

Наталія ЛАВРИЧЕНКО, 
Євген АНТИПІН, 

Наталія ГОЛОТА, 

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 

Леся КУЗЕМКО, 

Яна МАТЮШИНЕЦЬ 

Олена МУЗИКА 

 

16.06.2022 https://elibrary.kubg.

edu.ua/id/eprint/4081
1/ 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40811/
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майбутніх педагогів в 

умовах  освітніх змін. 

 

 

 

 

 
Обґрунтовано етапи 

психолого-педагогічного 

супроводу особистісно-

професійного розвитку 

майбутніх педагогів в 

умовах реалізації нових 

освітніх стандартів 

(ціннісно-

ідентифікаційний, 

мотиваційно-

пізнавальний, 
конструктивно-

діяльнісний, 

рефлексивно-

прогностичний). 

рефлексія й особисті 

стандарти; стійкість 

до невдач, долання і 

воля; самоосвіта і 

саморозвиток; 

ціннісний досвід) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванюк, Г. І., Мельник, 

І.С., Прошкуратова, Т. С. 

(2022). Psychosemantics of 

the Concept of “Mental 

Health” in the Language 

Consciousness of Students 

of Pedagogical Specialties. 
Psycholinguistics, 31 (1). с. 

44-62  

 

(наукометрична база 

SCOPUS) 

https://elibrary.kubg.

edu.ua/id/eprint/4097
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2.     2) з’ясувати стан 

проблеми у практиці ЗВО 

 

З’ясовано тенденції: 

пріоритет у здобувачів 

вищої освіти 

домінування професійної 

мотивації та недостатня 

увага до власного  
особистісного зростання; 

низький рівень 
розуміння значення 

емоційного інтелекту для  

професіоналізації 

майбутнього педагога та 

його успішної 

професійної діяльності;  

позитивне сприйняття  

важливості  технологій 

активного навчання та 

низьким рівнем 
сформованості умінь 

Розроблено гугл-

анкету "Особистісний 

і професійний 

розвиток майбутнього 

педагога».  

 
 

Діагностика та 

узагальнення 

результатів стану 

проблеми у практиці 

(робота 

продовжується). 

Вибірка становить 145 

студентів денної і 

заочної форм 

навчання 

Іванюк, Г. І., Антипін, 

Є.Б. (2022). Підготовка 

вчителя в умовах 

глобальних невизначених 

змін: освітні запити та 

виклики. Theoretical and 
practical aspects of the 

development of modern 

scientific research: 

Scientific monograph. Part 

2. “Baltija Publishing”, 

Latvia, Рига, Латвія. 

с.260-280 

(розділ в колективній 

монографії) 

https://elibrary.kubg.

edu.ua/id/eprint/4103

2/ 

Музика, О. О., 

Романенко, К. І. (2022). 

Розвиток обдарованої 

особистості у світлі 

https://elibrary.kubg.

edu.ua/id/eprint/4105

7/ 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40976/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40976/
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використовувати їх в 

освітньому процесі.  

культурно-історичної 

психології Л.С. 

Виготського Educological 

discourse, 36 (1). с. 119-

129 

(фахова, категорія Б) 

Січкар, А. Д., 

Венгловська, О. А., 

Дем'яненко, В. І. (2022). 

Актуалізація ідей 

діяльнісного підходу 

педагогів різних 

історичних періодів у 
вітчизняній педагогічній 

думці (кінець XIX – 

початок 20-х років XX 

століття). Інноваційна 

педагогіка, 1 (43). с. 24-28 

(фахова, категорія Б) 

https://elibrary.kubg.

edu.ua/id/eprint/4096

0/ 

1.Borys I. Palamar, 

Svitlana P. Palamar, 

Liudmyla L. Nezhyva, 

Liudmyla L. 

Khoruzha, Natalya M. 

Holota, Yurii Y. 

Savchenko, Isaak M. 

Papadopoulos THE 

INFLUENCE OF 

DYNAMIC SOCIETY 

ON STUDENTS’ 

HEALTH 

//Wiadomości 

Lekarskie 
(наукометрична база 

SCOPUS) 

Стаття подана для 

розміщення до 

репозитоію 

Венгловська, О. А., 

Куземко, Л. В., Новик, І. 

М. (2022). Підготовка 
майбутніх вихователів до 

вимірювання якості 

освітнього процесу в 

закладі дошкільної 

освіти. Перспективи та 

інновації науки. (2 (7)). с. 

220-230 

https://elibrary.kubg.

edu.ua/id/eprint/4093

5/ 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41057/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41057/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41057/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40960/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40960/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40960/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40935/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40935/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40935/


(фахова, категорія Б) 

Куземко, Л. В., Чуба, Д. 

(2022). Застосування 

вебквестів у формуванні 

наскрізних умінь учнів в 

умовах впровадження 

реформи НУШ. 

Перспективи та 

інновації науки. (1(6)). с. 

250-259 

(фахова, категорія Б) 

https://elibrary.kubg 

.edu.ua/id/eprint/409

39/  

 

Січкар, А. Д., 

Матюшинець, Я. В. 

(2021) Соціокультурний 

концепт функціонування 

розвивальних середовищ 

у педагогічній спадщині 

Cофії Русової. Science, 

technology, and 
innovation: the experience 

of European countries and 

prospects for Ukraine: 

Scientific monograph. 

Baltija Publishing, Riga, 

Latvia. с.364-384 

(розділ у колективній 

монографії) 

https://elibrary.kubg.

edu.ua/id/eprint/4077
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Заявка на індивідуальний 

грант: 

Назва гранту: Тhe war 

changed my life,  

Грантодавач: Institut für 

die Wissenschaften vom 

Menschen (IWM) – 

Музика О.О. 

https://eportfolio.kub

g.edu.ua/teacher/207 

Колективні заявки: 

1) Назва - Критичне 

мислення в дії 

   Грантодавач – Академія 

української преси 

Координатор проєкту - 

Іванюк Г.І.,  

члени робочої групи - 
Музика О.О., 

Венгловська О.А., 

Куземко 

Л.В., Матюшинець Я.В. 

Подано до внесення 

до реєстру 

Університету 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40939/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40939/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40939/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/
https://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/207
https://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/207


2) Назва - Психологія 

критичного мислення 

Грантодавач – Академія 

української преси 

Координатор проєкту - 

Музика О.О., члени 

робочої групи - Мельник 
І.С., Антипін Є.Б. 

Подано для 

внесення в реєстр 

Університету 

Результати дослідження 

апробовано на науково-

практичних 

конференціях різних 

рівнів, а саме: 
Міжнародних - 

«Інноваційні технології в 

дошкільній освіті» (Г. 

Іванюк, О. Венгловська, 

Є. Антипін, Л. Куземко, 

А. Січкар, Я. 

Матюшинець), Україно 

моя вишивана: 

етнокультурний та 

освітньо-виховний 

потенціал української 
вишиванки» (Г. Іванюк); 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Психологічні виміри 

особистісної взаємодії 

суб′єктів освітнього 

простору в контексті 

гуманістичної 

парадигми» (Інститут 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України, 

22 квітня 2022 року) – 
О.Музика  

Всеукраїнських - VІІ 

Всеукраїнський науково-

методологічний семінар з 

історії освіти 

«Педагогічна біографіка 

та біографістика в 

сучасному науково-

інформаційному 

просторі» (Г. Іванюк, 

О.Венгловська, А. 

Сертифікати 

учасників науково-

практичних 

конференцій/семіна

рів розміщено в е-
портфоліо 

викладачів 



Січкар, Є. Антипін, Я. 

Матюшинець) 

 


