
ЗВІТ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

за 2020 рік 

 

I. Освітні, наукові, творчі та спортивні результати роботи із зарубіжними 

освітніми закладами, підрозділами, організаціями, асоціаціями, товариствами й 

адміністративними структурами. 

 

II. Робота підрозділу та викладачів в межах міжнародних грантів, освітніх, 

наукових, творчих та спортивних проектів і програм. 

 

III. Стажування та відрядження викладачів факультету за кордоном (заклад 

перебування (країна), терміни, мета та зміст роботи). Муковіз О. П. 

09 листопада -18 грудня 2020 року 

Онлайн-стажування для викладачів на базі Університету Collegium Civitas 

Інтернаціоналізація вищої освіти 

Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у 

вищих навчальних закладах Польщі 

«Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process 

and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland»  

Internship Program  

1. Internationalization of Higher Education in Poland. Organization of work higher 

education institutions in Poland (10 hours)  

2. Internationalization in Collegium Civitas (4 hours)  

3. Creation and management of research and analytical projects in the system 

of European higher education (12 hours)  

4. The Erasmus + program and its role of internationalization of education (4 

hours)  

5. Organization of the teaching and work of scientists during the COVID-19 

pandemic (2 hours)  

6. Implementation of international educational projects in the EU financial 

perspective (2 hours)  

7. International students at Collegium Civitas and challenges COVID-19 (4 

hours)  

8. Creating and managing research and analytical projects (2 hours)  

9. Effective communication in a multicultural environment and cultural competences 

as one of the instruments of internationalization of education (4 hours)  

10. Effective teaching - best practices: new and innovative methods of 

education (2 hours)  

11. Individual consultative work (38 hours)  

12. Presentation workshops (18 hours)  

13. Final project: The influence of Bologna model on internationalization of 

didactic, education organization, scientific research in National Technical 

University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, in particular 

Department of Physics and Mathematics (7 8 hours)  

TOTAL: 180 teaching hours (6 ECTS)  



The program has been held in Polish language with Ukrainian translation 

 

IV. Навчання студентів факультету за кордоном (заклад (країна), кредитна 

чи ступенева мобільність, програма, спеціальність, терміни навчання). 

 

V. Навчання іноземних громадян на факультеті (кількість, курс, 

громадянство). 

 
2 туркмени: Каманов Абдулла  4 курс,  Кулматова Азадаха 3 курс 

 

VI. Прийом та стажування іноземних фахівців в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичина(заклад (країна), посада фахівця, 

мете перебування в університеті та зміст роботи). 

 

VII. Рівень володіння іноземними мовами співробітниками ЗВО (зокрема, 

наявність міжнародного сертифіката рівня В2 та вище). Сертифікат рівня 

В2 має Дячук П. В. к.п.н. , доцент  (англійська мова). 

 

 

VIII. Очна/заочна участь у міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, 

виставках у галузі науки, освіти, технологій (в межах України та за 

кордоном). 4. Видавнича діяльність: 

4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним 

стандартом): 

– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу): 

• за кордоном. 

1. Oksana Kravchuk, Oleksii Mukoviz, Valentyna Kharytonova HISTORY 

OF THE INNOVATION MOVEMENT IN UKRAINE’S EDUCATION 

(THE 20TH CENTURY). Innovative scientific researches: European 

development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija 

Publishing”, 2020. С. 142-170. 

2. Нritchenko T., Loiuk O. The algorithm of scientific concepts formation 

in the junior pupils in the learning process. Theoretical and applied aspects of 

sustainable development. Poland. Katowice : Publishing House of Katowice 

School of Technology, 2020. Monograph 33. 227 p. Pp. 117–123. 

3. Wissenschaft für den modernen menschen. Wirtschaft, management, 

tourismus, bildung, philosophie, gesetz. Book 1. Part 1 / [team of authors: 

Halznska Y., Lvovich Y.E., Pishenina T.I., Preobrazhenskiz A.P., 

Shaporenko O.I., Baydyuk L.M. and etc.]. / Аспекти методики формування 

комунікативного підходу в учнів початкової школи. - 

Karlsruhe:NetAkhatAV, 2020. p.123-129.  

– Статті: 

• проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus 

та Web of Science; 



№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, в якому 

опубліковано роботу Том, номер (випуск), перша й остання сторінки 

роботи, веб-адреса електронної версії 

1 2 3 4 5 

1. Olha A. Komar, Oleh S. Komar, 

Natalia A. Kolomiiet,  

Liudmyla M. Roienko,  

Pavlо V. Diachuk. Implementation of a Monitoring System in the Educational 

Process in Primary School. International Journal of Learning, Teaching and 

Educational Research. Vol. 18, No. 11, pp. 232-244, November 2019 

https://doi.org/10.26803/ijlter.18.11.14 

 

• у закордонних виданнях; 

1. Mukoviz O. P., Kravchuk O. V., Hritchenko T. Ya., Reznichenko I. G., 

Yashchuk O. M. Aspects of distance learning in the system of continuous education 

of elementary school teachers the ukrainian context. Revista Espacios. 2020. Vol. 41, 

(№º 16) P. 29. 

2. Шевчук І. В. Розвиток творчого мислення учнів початкової школи у 

процесі перевірки домашніх завдань на уроках математики / І.В.Шевчук, 

О.В.Лоюк // Perspectives of world science and education» Abstracts of the 6th 

International scientific and practical conference. CPN Publishing group. Osaka, 

Japan. 2020. Pp. 905–912. URL: http://sci-conf.com.ua ( наявність 

сертифіката участі).  

3. Шевчук І. В. Формування навичок самоконтролю та 

самооцінювання в учнів початкової школи на уроках математики: 

результати експериментальної роботи / І.В.Шевчук,О.В.Лоюк // Dynamics 

of the development of world science. Abstracts of the 7th International 

scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 

2020. Pp. 627–633. URL: http://sci-conf.com.ua   ( наявність сертифіката 

участі). 

4. Шевчук І. В. Методичні прийоми переходу від простої задачі до 

складеної сюжетної задачі на уроках математики у початковій школі / 

І.В.Шевчук // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1st 

International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 

2020. Pp. 486–490. URL: http://sci-conf.com.ua( наявність сертифіката участі). 

5. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення табличних випадків 

множення та ділення на уроках математики  / І.В.Шевчук, Л.П.Бурлака // 

Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 9th 

International scientific ans practical conference. Publishing house “ACCENT”. 

Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 919–927. URL: http://sci-conf.com.ua( наявність 

сертифіката участі). 

6. Шевчук І. В. Особливості використання міжпредметних зв’язків у 

початковій школі / О.В.Кравчук, І.В.Шевчук // Scientific achievements of 

modern society. Abstracts of the 10th International scientific and practical 

conference. Cognum Publishing house. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 

547–555. URL: http://sci-conf.com.ua( наявність сертифіката участі). 



7. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення нумерації в концентрі 

«Тисяча» на уроках математики в початковій школі / І.В.Шевчук, 

Н.П.Шехман// Dynamics of the development of world science. Abstracts of 

the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. 

Vancouver, Canada. 2020. Pp. 796–804. URL: http://sci-conf.com.ua ( 

наявність сертифіката участі) 

8. Шевчук І. В. Методичні підходи до вивчення арифметичних дій в 

концентрі «Десяток» на уроках математики у початковій школі / 

І.В.Шевчук, Н.П.Шехман // The world of science and innovation. Abstracts 

of the 4th International scientific ans practical conference.  Cognum Publishing 

House.  London, United Kingdom. 2020. Pp. 936-943. URL: http://sci-

conf.com.ua (наявність сертифіката участі). 

9. Шевчук І. В. Психолого-педагогічні проблеми впровадження інновацій у 

практику українських шкіл 20-х років XX століття. / І.В.Шевчук, О.В.Кравчук // 

Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 4th 

International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 

2020. Pp. 600-609. URL: https://sci-conf.com.ua/iv mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-

world-18-20-noyabrya-2020-godaboston-ssha-arhiv (наявність сертифіката участі). 

10. Voloshyn P. M., Voloshyna G. P., Roienko L. M. STIMULATION OF EC 

OLOGICAL ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN THROUGH ART 

SYNTHESIS. BalkanScientificReview. 2020. Т. 4. № 3(9) С. 28-31. 

11. Торчинська Т. А. Формування культури мовлення в учнів 

молодшого шкільного віку на уроках української мови. World science: 

problems, prospects and innovations. Abstracts of the 3rd International 

scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2020. 

Pp. 982–992. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-

innovations-25-27-noyabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/. 

12. Торчинська Т. А. Підготовка майбутніх учителів до формування навичок 

діалогічного мовлення в молодших школярів. Perspectives of world science and 

education: Abstracts of the 6th international scientific and practikal conference. CPN 

Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 818–828. URL: http://sci-conf.com.ua 

13. Байдюк Л. М. Дидактичні аспекти навчання англійської мови 

молодших школярів // The 8th Intermational scientific and practical 

conference "Scientific achievements of modern society" (April 1-3, 2020) 

Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. – с. 241-247. 

14. Байдюк Л. М. Дифференциация обучения иностранным языкам как 

обьект исследования в психолого-педагогической и методической 

литературе / ІІІ Международная научно-практическая конференция 

«Fundamental and applied research in the Modern World» (Бостон, США, 21-

23 октября 2020). – с. 170-177. 

15. Байдюк Л. М. Основные направления оптимизации обучения 

иностранным языкам в неязыковому вузе в условиях информатизации 

образования / ІІ Международная научно-практическая конференция 

«World Science: Problems, prospects, and innovations» (Торонто, Канада, 

28-30 октября 2020). – с. 220-226. 



16. Чучаліна Ю. Формування економічної культури майбутніх учителів 

початкової школи: сутність та проблеми. VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V. 

Medzinárodný nekonferenčný zborník. / Prešovská univerzita v Prešove. 

Pedagogická fakulta. Renáta Bernátová, Tetyana Nestorenko (Eds.). Prešov, 2020. 

рр. 269-272. 

 

– Тези доповідей: 

• на міжнародних конференціях: 

 за кордоном. 

1. Комар О. А. Професійна підготовка студентів у контексті проекту 

«Нова українська школа» // Modern science: problems and innovations. 

Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SSPG 

Publish. Stockholm. Sweden. 2020. Pp. 398-404 (Stockholm, 5-7 april, 2020) 

2. Нritchenko T., Loiuk O. Current problems of formation and 

development of primary school pupils’ natural ideas and concepts. Perspectives 

of world science and education. Abstracts of the 5th International scientific and 

practical conference (January 29–31, 2020). CPN Publishing Group. Osaka, 

Japan. 2020. 884 p. Pp. 80–83.   

3. Нritchenko Т. Game functions in the context of the personal junior 

pupils’ development. Perspectives of world science and education. Abstracts of 

the 6th International scientific and practical conference (February 26-28, 

2020). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. 986 p. Pp. 116–120. 

4. Loiuk O., Нritchenko T. Thinking as the basis for the discovery of new 

knowledge. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th 

International scientific and practical conference (April 1–3, 2020). Cognum 

Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2020. 912 p. Pp. 60–63.  

5. Шевчук І. В., Лоюк О. В. Розвиток творчого мислення учнів 

початкової школи у процесі перевірки домашніх завдань на уроках 

математики. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 6th 

International scientific and practical conference (February 26–28, 2020). CPN 

Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. 986 p. Pp. 905–912.  

6. Лоюк О. В., Шевчук І. В. Формування навичок самоконтролю та 

самооцінювання в учнів початкової школи на уроках математики: 

результати експериментальної роботи. Dynamics of the development of 

world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical 

conference (March 18–20, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada, 

2020. 1001 p. Pp. 627–633.  

 

 

 

 

 

IX. Проведення заходів міжнародного рівня факультетом/інститутом. 

 22 жовтня 2020 року кафедрою виховних технологій та педагогічної 

творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини було проведено ІІI Міжнародну науково-практичну інтернет-



конференцію «Сучасні технології розвитку професійної майстерності 

майбутніх учителів». 

Тематичні напрями:  

1. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах 

закладу вищої освіти. 

2. Інноваційні технології навчання в програмі підготовки майбутнього 

вчителя. 

3. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутніх 

учителів. 

4. Педагогічні технології вищої школи в історичному контексті. 

5. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції 

України до європейського освітнього простору.  

За результатами проведення кафедрою виховних технологій та 

педагогічної творчості було видано збірник: 

Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх 

учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнародної інтернет-

конференції, 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. В. В.Макарчук. Умань : 

Візаві, 2020. – 154с. 

 

24 квітня 2020 р. проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-

конференцію «Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, 

перспективи». 

Кількість учасників : 154  

5. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході: 

Jan Dlugosz University in Czestochowa Department of Pedagogy, (Poland); 

Ереванский государственный университет Национального института 

образования (Армения); 

Palacky University Olomouc. Faculty of Education. The Institute of 

Education and Social Studies, (Czech Republic); 

Аріельський університет, (Держава Ізраїль); 

Ардаханский государственный университет, (Турецкая Республика); 

Комратский государственный университет, (Республика Молдова); 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;   

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди; Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; Кам'янець-Подільська загальноосвітня 

школа №8; Полтавський національний педагогічний університет ім. В. 

Г. Короленка; Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка; Циківська ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Цикова, 

Чемеровецького району Хмельницької обл.; Глухівська загальноосвітня 

школа № 3 І-ІІІ ст.; «Берегометська гімназія» Вижницької районної ради 

Чернівецької області; Національний педагогічний університет імені М. 

П. Драгоманова; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі»; Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 ім. М. 

П. Бажана Уманської міської ради Черкаської області. 



Збірник тез розміщено на веб-сторінці науково-методичної роботи сайту 

системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

(http://sno.udpu.edu.ua/forum/). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету/директор інституту                                        Б. А. Якимчук 

Заступник декана/директора інституту 

з міжнародного співробітництва       В.С. Пісняк 


