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ЗВІТ  
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Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у 

Центральноукраїнському державному університеті  

імені Володимира Винниченка 

за 2022 рік 
 

 

Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти (ЛабДФТПО) Інституту 

педагогіки НАПН України у Центральноукраїнському державному університеті імені 

Володимира Винниченка функціонує з 2012 року (до березня 2018 р. як ЛабДФ, а після як 

ЛабДФТПО, угода від 29 березня 2018 р.) відповідно до угоди про співробітництво між 

Інститутом педагогіки НАПН України та Центральноукраїнським державним університетом 

імені Володимира Винниченка в межах теми наукового дослідження «Теоретико-методичні 

основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» 

(0116U005381, наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, 2016 – 2020), метою якої є побудова і 

теоретико-експериментальне обґрунтування методичної системи навчання фізики та технологій 

в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, що відповідає вимогам 

інформаційного суспільства та рівню науково-технічного прогресу. 

Станом на грудень 2022 року до складу ЛабДФТПО входять: д.пед.н., проф. М.І. Садовий 

(ID ORCID: 0000-0001-6582-6506; ResearcherID: AAG-3432-2019); д.пед.н., проф. 

В.П. Вовкотруб; д.пед.н., проф. Н.В. Подопригора (ID ORCID: 0000-0002-4092-8730); д.пед.н., 

доц. О.М. Трифонова (ID ORCID: 0000-0002-6146-9844; ResearcherID: AAJ-9881-2020); к.пед.н. 

О.В. Рєзіна (OR CIDID: 0000-0001-6077-9413); к.пед.н., доц. Л.О. Кулик (IDORCID: 0000-0001-

8636-358X); д.пед.н., с.н.с. Т.М. Засєкіна; д.пед.н., доц., с.н.с. М.В. Головко; к.пед.н., доц. 

А.В. Ткаченко (IDORCID: 0000-0002-5326-1840); к.пед.н., доц. С.М. Стадніченко (IDORCID: 

0000-0002-1426-896X); к.пед.н. Д.С. Лазаренко; к.пед.н. В.В. Слюсаренко (IDORCID:0000-0001-

6958-8090); к.пед.н. А.А. Дробін (IDORCID:0000-0002-4414-0465); к.пед.н. М.В. Хомутенко (ID 

https://orcid.org/0000-0001-6582-6506?lang=en
https://publons.com/researcher/AAG-3432-2019/
https://orcid.org/0000-0002-6146-9844
https://publons.com/researcher/AAJ-9881-2020/
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ORCID:0000-0003-4423-846X); к.пед.н. В.В. Білецький (IDORCID: 0000-0003-2734-7306); доктор 

філософії В.Я. Гайда (ID ORCID: 0000-0003-3077-2311); к.пед.н. Є.В. Руденко (IDORCID:0000-

0003-0799-0433); викладач інформатики, здобувач А.В. Кіктєва (IDORCID:0000-0001-9466-0066); 

асп. І.В. Вергун (ID ORCID: 0000-0003-3866-9597); асп. В.П. Федоренко (ID ORCID: 0000-0002-

8134-2437); асп. А.В. Бевз (ORCIDID: 0000-0001-8989-5784); здобувач Н.М. Крамаренко 

(Лозовська) (ID ORCID: 0000-0002-6233-3834). 

За результатами наукової діяльності члени ЛабДФТПО у 2022 році здобули: 

– подяку РМВ МОНУ (протокол №13 від 15.12.2021 року засідання Ради молодих учених 

при Міністерстві освіти і науки України) – О.М. Трифонова; 

– науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) захист у 

спецраді Д 23.053.013 28.01.2022; наказ МОНУ від 07 квітня 2022 р. № 320, ДР № 004105) – 

В.Я. Гайда; 
– вчене звання професора кафедри технологічної та професійної освіти (наказ МОНУ від 

23.12.2022 № 1166) – Трифонова Олена Михайлівна. 
 

Представники ЛабДФТПО є членами Всеукраїнської асоціації працівників професійно-

технічної освіти та Всеукраїнської громадської організації «Громадська Рада освітян і науковців 

України» (ГРОНУ): М.І. Садовий – член президії ГРОНУ, О.М. Трифонова – член ГРОНУ. 

Основні аспекти діяльності ЛабДФТПО визначаються наступною тематикою наукових 

досліджень:  

1. Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладах (0116U005381, наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, 2016 – 2020);  

2. Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі 

(0116U005382, наук. кер.: к.пед.н., доц. О.М. Трифонова, 2016 – 2018);  

3. Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (0116U005379, наук. 

кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий, 2016 – 2018). 

4. Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології (0122U201725, наук. кер.: 

д.пед.н., доц. О.М. Трифонова), метою якої є науково обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити методичну систему розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх педагогів при навчанні фахових дисциплін у закладі вищої освіти в 

умовах цифровізації та використання STEM-технологій. 

Діяльність лабораторії у 2022 році була пов’язана з організацією наукових досліджень у галузі 

дидактики фізики, технічних дисциплін та технологій, впровадженням їхніх результатів в освітній 

процес вищої та загальноосвітньої школи, сприянням створенню й апробації нових технологій 

навчання та виховання майбутніх фахівців спеціальностей: 014.08 Середня освіта (Фізика), 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 

014.09 Середня освіта (Інформатика), 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості), 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), 015.39 Професійна освіта 

(Цифрові технології), а також підготовкою навчальних, навчально-методичних посібників і 

підручників для закладів загальної середньої та вищої освіти, здійснення керівництва та сприяння у 

науковій роботі студентів, аспірантів, координація діяльності докторантів. 

У рамках основних напрямків наукової діяльності ЛабДФТПО реалізовувались наступні 

дослідження: 

– Планування та здійснення теоретико-методичних досліджень з проблем дидактики 

фізики, природничих наук, загальнотехнічних дисциплін та технологій в загальноосвітній та 

вищій школі. 

– Сприяння впровадженню результатів наукових досліджень та розробок в освітню 

практику, створення та апробація нових технологій навчання у закладах загальної середньої 

освіти та вищої освіти, підготовка відповідних навчальних і навчально-методичних посібників, 

методичних розробок і рекомендацій. 

– Здійснення керівництва та сприяння у науковій роботі студентів, аспірантів, 

координація діяльності докторантів. 

– Підготовка науково обґрунтованих заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки 

фахівців, ефективності професійної діяльності науково-педагогічних працівників. Проведення 

науково-практичних конференцій та семінарів. 

https://orcid.org/0000-0003-0799-0433
https://orcid.org/0000-0003-0799-0433
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– Розроблено концепцію розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

фахівців цифрових технологій, яка базується на використанні еволюційних принципів, парадигм 

і генетичних алгоритмів; розроблено методичну систему розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх фахівців цифрових технологій, компоненти якої ґрунтуються на 

засадах інтегративного та триєдиного підходів «освіта – наука – технології». 

– Планування та здійснення теоретико-методичних досліджень з проблем навчання 

фізики на засадах білінгвального підходу. Уточнення та формування теоретичних основ, поняття 

та принципів навчання фізики в старшій школі в умовах білінгвально-орієнтованого освітнього 

середовища. Здійснення експериментальної перевірки ефективності розробленої методики; 

– Обґрунтування дидактичної моделі формування самоосвітньої компетентності учнів 

основної школи на засадах сталого розвитку. Розробка методичної системи формування 

самоосвітньої компетентності учнів основної школи в освітньому процесі з фізики на засадах 

сталого розвитку; розробка методичного забезпечення формування самоосвітньої 

компетентності учнів основної школи. Розробка методичних рекомендацій для вчителів щодо 

формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи сільської місцевості у процесі 

виконання навчальних проектів із природничих дисциплін. 

Інформаційним ресурсом ЛабДФТПО є відповідний сайт (www.ldftpo.kr.ua) та профіль у 

Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=n0w4s6AAAAAJ&hl=ru). Крім сайту 

ЛабДФТПО до системи інформаційного представлення лабораторії входять:  

З 2018 р. функціонує власний сайт http://www.vs.kr.ua/ В.В. Слюсаренка, де впорядковані 

власні наукові праці, робота в МАНУМ та ліцею «Гармонія» Знам’янської міської ради. На 

цьому сайті також можна ознайомитися з останніми новинами у науковому світі. На сайті 

передбачена навігація на сайт Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти. 

Створено профіль https://naurok.com.ua/profile/21584 (автор і розробник Лазаренко Д.С.). 

Продовжується удосконалення хмаро орієнтованого навчального середовища з атомної і 

ядерної фізики «Cloud Physics» на платформі Moodle Cloud (cph.moodlecloud.com) (автор 

Хомутенко М.В.). 

Блог «Учителю фізики» (автор і розробник Гайда В.Я.) функціонує з 2015 року 

(https://ternofizik.blogspot.com/). На даному ресурсі окремими блоками розміщена інформація щодо 

викладання фізики та астрономії в школі. Навчальна інформація розміщена на таких основних 

сторінках: 

– Нормативно-правова база (Містить посилання на документи, що регламентують освітній 

процес в закладах середньої освіти); 

– Мультимедіа (Містить розробки уроків з посиланням на різноманітні відео-фрагменти, 

флеш-анімації та інші ресурси Інтернет); 

– Наскрізні змістові лінії (Містить посилання на ресурси Інтернет, використання яких 

допоможе забезпечити реалізацію наскрізних змістових ліній на уроках фізики та астрономії); 

– Олімпіади, турніри (містить завдання та розв’язки ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з фізики; методичні розробки з підтримки учнів 7 класу, що цікавляться 

фізикою; посібник для забезпечення систематичної підготовки учнів 7-9 класів до олімпіад); 

– Методичні заходи (містить інформацію; 

– З досвіду роботи... та Нестандартні уроки (містять розробки вчителів, що пропонувалися 

на конкурсах фахової майстерності); 

– Це цікаво...(міститься цікава та пізнавальна інформація про винаходи або винахідників); 

– Цей день в історії...(містить і систематизовану інформацію про події, що мали місце 

саме в конкретну дату). 

На сторінках блоку «Дистанційна підтримка ЛР з фізики» розміщено відеосупровід до 

лабораторних робіт з фізики для учнів 7-11 класів і питання для самоперевірки знань школярів у 

тестовому форматі. 

Сайт «Physics-kr-ua» (автор і розробник Бевз А.В.) створено у 2015 році 

(https://sites.google.com/view/physics-kr-ua/). Даний ресурс містить інформацію щодо викладання 

фізики та астрономії у закладах фахової передвищої освіти. Сайт містить наступну інформацію для 

студентів: 

http://www.ldftpo.kr.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=n0w4s6AAAAAJ&hl=ru
http://www.vs.kr.ua/
https://naurok.com.ua/profile/21584
https://ternofizik.blogspot.com/
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page.html
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_2.html
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_53.html
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_66.html
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_41.html
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_5.html
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_20.html
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_24.html
http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_76.html
https://sites.google.com/view/physics-kr-ua/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/physics-kr-ua/
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 посилання на підручники «Фізика 10 клас» та «Фізика і астрономія 11 клас» 

рекомендовані МОН (відповідно до чинної програми); 

 індивідуальні домашні завдання з фізики й астрономії (задачі за розділами для самостійної 

роботи студентів); 

 звіт із лабораторних робіт з предмету «Фізика і Астрономія» (робочий зошит, у якому 

студенти записують результати виконання лабораторних робіт); 

 методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт (призначені для покращення 

організації виконання лабораторних робіт студентами); 

 сторінки кабінетів фізики і астрономії містять необхідну інформацію для самостійної 

підготовки студентів до занять; 

 матеріали студентських конференцій, що проводились на базі Кропивницького 

інженерного коледжу ЦНТУ (тематика: фізика та астрономія). 

Згідно даним сервісу Google Scholar індекс Хірша ЛабДФТПО становить 17, 10-індекс 

дорівнює 47, загальна кількість цитувань 2069.  

 

За звітний період виконана наступна наукова робота: 

І. Виступили організаторами та співорганізаторами міжнародних, всеукраїнських і 

університетських конференцій та семінарів: 

– 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «ROLE OF SCIENCE AND 

EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT» (University of Technology, Katowice, January 

20-21, 2022) 

Виконавець: Трифонова О.М. 

– XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (м. Кропивницький, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 13 

– 28 червня 2022 р.) 

Виконавці: Бевз А.В., Трифонова О.М., Садовий М.І., Дробін А.А. 

– XІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (м. Кропивницький, 

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 08 грудня 

2022 р.) 

Виконавці: Садовий М.І., Бевз А.В., Трифонова О.М., Дробін А.А. 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на 

засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, 17 листопада 2022 р.) 

Виконавець: Садовий М.І. 

 

ІІ. Спеціалізована вчена рада 

За сприяння членів ЛабДФТПО відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 02.12.2021 № 1296 в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 23.053.013 з для присудження 

доктора філософії, галузь знань: Освіта/Педагогіка, спеціальність: Середня освіта (Фізика) 

(Здобувач: Гайда В.Я., науковий керівник: д.пед.н., проф. Садовий М.І., голова ради: д.пед.н., 

проф. Подопригора Н.В.). Захист відбувся: 28.01.2022 р. 

Підготовка відгуку (Звернення) на дисертацію Гайди Василя Ярославовича «Методична 

система формування самоосвітньої компетентності з фізики учнів основної школи в освітньому 

середовищі сталого розвитку», подану на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 014 Середня освіта (фізика) (Виконавець: Дробін А.А.). 

 

ІІІ. Рецензування наукових та навчально-методичних робіт 

Членами ЛабДФТПО здійснюється рецензування наукових і навчально-методичних робіт: 
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– Навчально-методичний посібник для викладачів та студентів фахових коледжів, вчителів і 

учнів загальноосвітніх шкіл. Фізика і астрономія на календарі, автор: Білецький В.В. (Виконавець: 

Садовий М.І); 

– Навчально-методичний посібник «Основні процеси обробки матеріалів (металів). Курс 

лекцій», автор: Ткачук А.І. (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Методичні рекомендації до вивчення студентами бакалаврату курсу «Основи наукових 

досліджень», автор: Растригіна А.М. (Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Лабораторний практикум з фізичної хімії: методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт для студентів педагогічних закладів вищої освіти, автор: Форостовська Т.О. 

(Виконавець: Трифонова О.М.); 

– «Соціально-економічна безпека життєдіяльності (в т.ч. основи охорони праці): Основи 

охорони праці. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей 

Професійна освіта (Цифрові технології); Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості) за освітнім рівнем «бакалавр», укладач: Пуляк О.В. (Виконавець: 

Трифонова О.М.); 

– Методичний посібник «STEM в освітньому просторі закладу освіти». Укладач 

М’ялковська О.Я. (Виконавець: Гайда В.Я.); 

– Відгук (Звернення) на дисертацію Гайди Василя Ярославовича «Методична система 

формування самоосвітньої компетентності з фізики учнів основної школи в освітньому 

середовищі сталого розвитку», подану на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 014 Середня освіта (фізика) (Виконавець: Дробін А.А.); 

– Рецензія на освітньо-професійну програму для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) за спеціалізацією 015.39 

Професійна освіта (Цифрові технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(Виконавець: Дробін А.А.); 

– Рецензія на кваліфікаційну роботу за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

«Методика формування предметної компетентності в профільному навчанні «Основ дизайну» 

учнів 10-11 класів» студентки ІІ курсу групи ТНП20М Шевченко Світлани Миколаївни 

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітньо-професійної 

програми Середня освіта (Трудове навчання та технології) (Виконавець: Дробін А.А.); 

– Рецензія на кваліфікаційну роботу за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

«Методики навчання модуля «Основи дизайну» у старшій школі на основі растрової графіки» 

студентки ІІ курсу групи ТНП20М Полякової Олени Петрівни спеціальність 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) освітньо-професійної програми Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) (Виконавець: Дробін А.А.); 

– Експертний висновок на навчально-методичний посібник «Впровадження інноваційних 

технологій у викладанні хімії закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (укладачі 

Ціперко Т.В., Сільвейструк Н.А.) (Виконавець: Дробін А.А.); 

– Рецензія на кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра на тему: «Методика 

формування цифрової компетентності на уроках трудового навчання і технологій в умовах 

розвитку техногенного середовища» студентки Погрібної Анжеліки Ігорівни. Спеціальність: 014 

Середня освіта (Трудове навчання та технології). Освітньо-професійна програма: Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) (Виконавець: Дробін А.А.); 

– Рецензія на кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра на тему: «Формування 

інформаційно-цифрової компетентності при навчанні курсу природничих наук у старшій школі» 

студентки Дудченко Олени Олександрівни. Спеціальність: 014 Середня освіта (Природничі 

науки). Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Природничі науки) (Виконавець: 

Дробін А.А.). 

Членство в редколегіях: 

– Наукові записки. Серія: педагогічні науки, ЦДПУ ім. В. Винниченка; URL: 

https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/editorial_board (Виконавець: Садовий М.І.); 

– Педагогічний вісник Комунального закладу «Кіровоградського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (Виконавець: Садовий М.І.); 

https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/editorial_board
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– «Фізика і астрономія в школі», Національного педагогічного університету ім. 

М.П. Драгоманова (Виконавець: Садовий М.І.); 

– «Педагогіка безпеки» Вінницький державний технічний університет, кафедра безпеки 

життєдіяльності та педагогіки безпеки; URL: 

https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/about/editorialTeam (Виконавець: Садовий М.І.); 

– Збірник наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» Національний 

центр «Мала академія наук України»; URL: http://man.gov.ua/ua/resource_center/publishing/edition-

355 (Виконавець: Садовий М.І.); 
– Фізика та освітні технології. Серія: педагогічні науки (спеціальності – 014). Категорія «Б» / 

Волинський національний університет імені Лесі Українки. Наказ МОНУ від 30.11.2021 № 1290 

(Виконавець: Трифонова О.М.); 

– Педагогічний вісник. Науково-методичний щоквартальний журнал Засновник – 

комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» URL: http://koippo.in.ua/druk/2022/06/29/pedagogichnyj-visnyk-1-2-

57-58-2022/ (виконавець Дробін А.А.). 

У 2022 році О.М.Трифонову долучили до колективу рецензентів видавництва 

Технологічного університету в Катовіце, зокрема, журналу «Наукові зошити» / «Zeszyty Naukowe 

Wyższa Szkoła Technicznej» (http://www.wydawnictwo.wst.pl/zeszyty_naukowe/). Перелік 

рецензентів: http://www.wydawnictwo.wst.pl/zeszyty_naukowe/lista_recenzentow/. 

 

ІV. Співпраця з виконавчою та законодавчою гілками влади 

Відповідно до рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради 

України (протокол № 18 від 18 грудня 2019 р.) до складу об’єднаної Конкурсної комісії з 

присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної 

Ради України для молодих учених – докторів наук включено М.І. Садового (експерт за галузями 

науки). 

– Участь у засіданні Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України 

молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених. Порядок 

денний – про конкурс та подання щодо призначення Премії Верховної Ради України молодим 

ученим. Засідання конкурсної комісії відбулося 06.12.2022, 13.12.2022 (Виконавець: 

Садовий М.І.) 

– Участь у засіданні Конкурсної комісії з присудження Стипендій Верховної Ради України 

молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів 

наук. Порядок денний – про конкурс та подання щодо призначення Премії Верховної Ради 

України молодим ученим. Засідання конкурсної комісії відбулося 15.11.2022 (Виконавець: 

Садовий М.І.) 

За звітний період М.І. Садовий здійснив експертизу та підготовив рецензії на 4 роботи 

подані на Премію Верховної Ради України: 

– доктор фізико-математичних наук Карбівська Любов Іванівна, провідний науковий 

співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, тема: «Фізичні 

властивості функціональних наноструктур на основі 3d-металів, кальцію та вуглецю»; 

– кандидат фізико-математичних наук Зінченко Ігор Андрійович старший науковий 

співробітник, Головна астрономічна обсерваторія НАН України, тема: «Хімічний склад та 

фізичні характеристики областей зореутворення за даними оптичних спостережень та 

чисельного моделювання»; 

– кандидат фізико-математичних наук Гайдуківська Христина Аркадіївна, докторант 

Інституту фізики конденсованих систем НАН України, тема: «Теоретичний опис складних 

макромолекул : універсальні характеристики»; 

– доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної фізики фізичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Гнатенко Христина 

Павлівна, тема: «Опис квантованості простору за допомогою деформованих алгебр зі 

збереженням фундаментальних фізичних принципів та верхня межа для кванта довжини». 

За звітний період М.І.Садовий виконав експертизу та підготовив рецензії на 4 роботи 

подані на Стипендію Верховної Ради України (засідання відбулося 15 листопада 2022 р.): 

https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/about/editorialTeam
http://man.gov.ua/ua/resource_center/publishing/edition-355
http://man.gov.ua/ua/resource_center/publishing/edition-355
http://koippo.in.ua/druk/2022/06/29/pedagogichnyj-visnyk-1-2-57-58-2022/
http://koippo.in.ua/druk/2022/06/29/pedagogichnyj-visnyk-1-2-57-58-2022/
http://www.wydawnictwo.wst.pl/zeszyty_naukowe/lista_recenzentow/
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– доктор економічних наук Макаренко Інна Олександрівна доцент Сумського державного 

університету Міністерства освіти і науки УкраїниЮ тема: «Конкурентоспроможність 

українських підприємств на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку: транспарентність 

бізнесу та ESG-інвестування»; 

– доктор технічних наук Юрженко Максим Володимирович, завідувач відділу Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України. тема: «Новітні 

технології формування виробів з пластмас 3D друком та зварюванням»; 

– доктор педагогічних наук Вакалюк Тетяна Анатоліївна професор Державного 

університету «Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, тема: «Створення 

моделі цифрової трансформації процесу підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій»; 

– доктор філософських наук Терепищий Сергій Олександрович професор Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України, тема: 

«Медіаграмотність та соціальна відповідальність освітян в умовах інформаційної війни». 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від «26» серпня 2021 р. № 935 

Трифонову О.М. включено до складу робочої групи з розроблення моделі регіональної 

(територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо подальшого 

впровадження її в регіонах України (Виконавець: Трифонова О.М.). 

Згідно наказу №907 від 09.07.2020 р. включений до персонального складу науково-

методичної комісії (підкомісії 015 Професійна освіта(за спеціальностями)) сектору фахової 

передвищої освіти Науково-методичної ради МОН України (Виконавець: Білецький В.В.). 

Трифонова О.М. стала членом Конкурсної комісії з оцінювання наукових робіт ІІ-го 

Всеукраїнського конкурсу  наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і 

права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» з нагоди 

25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. В 

рамках роботи конкурсної комісії було прорецензовано наступні роботи: 

 Вдосконалення державної політики щодо оптимізації експортної стратегії металургійних 

підприємств України під час війни та повоєнного відновлення; 

 Розробка продуктового портфеля туристичного підприємства в післявоєнний період; 

 Участь органів місцевого самоврядування у забезпеченні дотримання прав людини під час 

воєнного стану у контекстах впровадження підходу «безбар’єрності» та принципів циркулярної 

економіки (за матеріалами Звенигородської міської ради черкаської області); 

 Актуальні шляхи для відновлення України у повоєнний час; 

 Діяльність українського бізнесу в умовах війни: трансформація у соціальне 

підприємництво; 

 Мотиваційні аспекти розвитку сільськогосподарського машинобудування; 

 Екологічна безпека у сільськогосподарській галузі під час війни; 

 Забезпечення закладами вищої освіти права на освіту під час війни та в умовах 

повоєнного відновлення; 

 Оцінка якості водного середовища прибережної акваторії північної частини азовського 

моря в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України; 

 Партнерство як інструмент забезпечення економічного розвитку підприємництва на селі; 

 Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення в умовах повоєнного відновлення; 

 Обов’язок держави щодо сприяння дотриманню прав людини у сфері бізнесу під час 

воєнного стану в Україні; 

 Найбільша цінність України – люди. 

Робота Трифонової О.М. на тему «Методична система розвитку інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів природничих наук» отримала схвалення на засіданні 

Конкурсної комісії Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій  

конкурсного відбору на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів 

наук за 2022 рік. Рішення затверджене Постановою Верховної Ради України «Про призначення у 

2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» (1 

грудня 2022 року № 2791-IX). 
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V. Публікації 

Членами ЛабДФТПО опубліковано 83 публікацій (список додається). 

 

VІ. Співпраця з учителями  

21 лютого 2022 року відбувся вебінар для учителів учителі закладів загальної середньої 

освіти Тернопільської області Навчально-методичний супровід вчителів в умовах реалізації 

Державного стандарту базової середньої освіти: особливості впровадження в Новій українській 

школі (5 клас) (Виконавець: Гайда В.Я.). 

27 квітня 2022 року відбувся тренінг для учителів фізики Тернопільської області 

«Формування дослідницької компетентності учнів на основі віртуального фізичного 

експерименту» (Виконавець: Гайда В.Я.). 

26 травня 2022 року для вчителів фізики та астрономії закладів загальної середньої освіти 

Тернопільської області відбувся обласний фестиваль фізичних ідей «Fest-фізика» (Виконавець: 

Гайда В.Я.). 

15 серпня 2022 року відбулася Педагогічна студія з фізики та астрономії у рамках 

серпневих педагогічних студій з організації якісного освітнього процесу в 2022/2023 

навчальному році» (Виконавець: Гайда В.Я.). 

30 серпня 2022 року відбулося засідання педагогічного клубу астролюбителів «Небозвід»: 

«Астропосиденьки» (Виконавець: Гайда В.Я.). 

20 вересня 2022 року відбувся практикум для учителів фізики Тернопільської області 

«Формування дослідницької компетентності на основі віртуального фізичного експерименту» 

(Виконавець: Гайда В.Я.). 

27 вересня 2022 року відбулося онлайн-засідання обласної творчої групи вчителів фізики 

Тернопільської області  «Хмарні сервіси у професійній діяльності вчителів фізики та астрономії» 

(Виконавець: Гайда В.Я.). 

20 жовтня 2022 року відбувся практикум для учителів фізики та астрономії  Тернопільської 

області «Реалізація практичної частини курсу астрономії у віртуальному середовищі» 

(Виконавець: Гайда В.Я.). 

24 листопада 2022 року відбувся тренінг для учителів фізики Тернопільської області 

«Реалізація віртуального фізичного експерименту за допомогою смартфонів» (Виконавець: 

Гайда В.Я.). 

Протягом 2022 року члени лабораторії Садовий М.І., Дробін А.А. взяли участь у низці 

заходів, організованих КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» і спрямованих на підвищення рівня професійної 

майстерності вчителів Кіровоградщини, а саме у 2 навчаннях за програмою підвищення 

кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей вчителів фізики й астрономії» (14.03-

25.03.2022 та 14.11-18.11.2022), навчанні за програмою підвищення кваліфікації «Розвиток 

професійних компетентностей вчителів природничо-математичних дисциплін (фізика, хімія, 

математика, біологія, географія). Піднапрям: технології STEM-освіти» (31.01-11.02.2022) та у 6 

обласних тренінгах та практикумах з тематики «Якісні і розрахункові задачі з фізики: 

розв’язання та складання: дистанційний курс» (11.04-27.04.22), «Формування цифрових 

компетентностей педагога в умовах реформування системи освіти» (11-12.05.2022; 20-

21.09.2022), «Математичні методи розв’язання фізичних задач» (08-09.06.2022), «Комплексне 

використання навчального обладнання кабінетів фізики» (21-22.06.2022), «Організація діяльності 

вчителів фізико-математичних дисциплін в контексті впровадження Концепції «Нова українська 

школа»» (05-06.05.2022). 

Трифонова О.М. як керівник Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

«Розвиток професійних компетентностей в сучасному інформаційно-цифровому освітньому 

середовищі» забезпечує її функціонування на кафедрі технологічної та професійної освіти (Наказ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка №157-ун від 20 жовтня 2021 р.) та розробила Програму «Розвиток 

інформаційно-цифрової компетентності в сучасному техногенному середовищі» (вч.рада. ЦДУ, 

протокол № 6 від 28.11.2022). 
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Гайда В.Я., методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного 

циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти розробив: 

 програму короткострокового підвищення кваліфікації (тренінгу) «Реалізація курсу 

робототехніки в освітньому процесі згідно вимог Нової української школи» (10 год); 

 програму підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Розвиток професійних 

компетентностей учителів (викладачів) фізики та математики» (30 год); 

 програму підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Розвиток професійних 

компетентностей учителів (викладачів) фізики та астрономії» (30 год). 

У співавторстві з членами лабораторії STEM-освіти Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти розробив освітню програму 

підвищення кваліфікації «STEM-освіта: науково-методичні аспекти впровадження» (30 год). 

3 листопада 2021 року було проведено обласне методичне об’єднання викладачів фізики 

закладів фахової передвищої освіти Рівненської області «Модернізація освітнього процесу у 

фахових коледжах шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій під час вивчення 

природничих дисциплін» (Виконавець: Білецький В.В.). 

16 листопада 2022 року був проведний обласний методичний семінар викладачів фізики 

закладів фахової передвищої освіти Рівненської області «Модернізація освітнього процесу у 

фахових коледжах шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій при вивчення 

природничих дисциплін в умовах воєнного стану» (Виконавець: Білецький В.В.). 

 

 

VІІ. Робота з молодими науковцями 

З грудня 2016 р. д.пед.н., доц. Трифонова О.М. обрана головою Ради молодих вчених 

Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка 

(https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/rada-molodyh-vchenyh/sklad). Згодом її було включено до 

обласної комісії з питань підтримки молодих науковців, на засіданні якої з нагоди Дня науки 

розглядаються найкращі наробки молодих науковців Кіровоградської області та визначаються 

переможці. 

О.М. Трифонова є асоційованим членом (регіональним координатором в Кіровоградській 

області) Ради молодих вчених при МОНУ (http://ysc.in.ua/ctruktura/), а з лютого 2022 року – 

регіональним координатором (допомога під час війни) (http://ysc.in.ua/dopomoha-rehionalni-

koordynatory/). Далі розпочалася співпраця з Офісом підтримки вченого (https://sso.org.ua/). 

З 2020 року РМВ ЦДПУ додано до єдиного реєстру рад молодих вчених при Міністерстві 

освіти і науки України (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-

n9RA99U2nrUoYPWx9orpw1SioQS2Wb2ZLq4h9BGbo/htmlview?fbclid=IwAR1L_DYKXLgjhi8YR

7WtPZAsHxCIs5c9eFnEQhMl2AUNoXMFs2eyA6ZPRtg, п. 71), у 2022 році ця інформація була 

уточнена та доповнена. 

За всебічну підтримку іміджу молодих вчених та натхненну працю у розбудові наукового 

простору України у 2021 році Трифоновій О.М. оголошено подяку РМВ при МОНУ (протокол 

№13 від 15.12.2021 року засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 

України). 

О.М. Трифонову включено до обласної комісії з питань підтримки молодих науковців, на 

засіданні якої з нагоди Дня науки розглядаються найкращі наробки молодих науковців 

Кіровоградської області та визначаються переможці. 

Участь у засіданнях Рад молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України 

(23.02.2022, 04.05.2022, 28.05.2022, 23.06.2022, 13.07.2022, 10.08.2022, 07.09.2022, 22.09.2022, 

05.10.2022, 02.11.2022, 14.12.2022) (Виконавець: Трифонова О.М.). 

Трифонова О.М. прийняла участь у ІІІ Всеукраїнському Форумі Рад молодих вчених (27 

жовтня 2022 р.). (Виконавець: Трифонова О.М.). 

 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/rada-molodyh-vchenyh/sklad
http://ysc.in.ua/ctruktura/
http://ysc.in.ua/dopomoha-rehionalni-koordynatory/
http://ysc.in.ua/dopomoha-rehionalni-koordynatory/
https://sso.org.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-n9RA99U2nrUoYPWx9orpw1SioQS2Wb2ZLq4h9BGbo/htmlview?fbclid=IwAR1L_DYKXLgjhi8YR7WtPZAsHxCIs5c9eFnEQhMl2AUNoXMFs2eyA6ZPRtg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-n9RA99U2nrUoYPWx9orpw1SioQS2Wb2ZLq4h9BGbo/htmlview?fbclid=IwAR1L_DYKXLgjhi8YR7WtPZAsHxCIs5c9eFnEQhMl2AUNoXMFs2eyA6ZPRtg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-n9RA99U2nrUoYPWx9orpw1SioQS2Wb2ZLq4h9BGbo/htmlview?fbclid=IwAR1L_DYKXLgjhi8YR7WtPZAsHxCIs5c9eFnEQhMl2AUNoXMFs2eyA6ZPRtg
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VІІІ. Робота зі студентами 

Трифонова О.М. – гарант освітньої програми підготовки фахівців зі спеціальності 015 

Професійна освіта (Цифрові технології) на другому (магістерському) рівні вищої освіти (Наказ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка №203/1-ун від 29 грудня 2021 р.). З 2018 року – член методичної ради 

ЦДПУ та з 2017 року – член Вченої ради ЦДПУ, з 2021 року – член вченої ради факультету 

математики, природничих наук та технологій. З вересня 2021 року – заступник декана з 

виховної, профорієнтаційної та соціальної роботи факультету математики, природничих наук та 

технологій. 

Участь у роботі оргкомітету та журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з технологічної освіти у 2021-2022 навчальному році, Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Виконавець: Садовий М.І.). 

Участь у роботі оргкомітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з галузі знань і спеціальності «Трудове навчання та технології» («Технологічна освіта») 2021-

2022 навчальному році, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

В. Винниченка (Виконавці: Садовий М.І., Крамаренко Н.М.); 

Членами лабораторії систематично проводиться керівництво науковою роботою студентів. 

Результати висвітлюються у відповідних публікаціях та результатах захисту кваліфікаційних 

робіт. 

Членами ЛДФТПО здійснюється керівництво науковими гуртками студентів: 

 Цифровізація освіти та STEM-технології (Виконавець: Трифонова О.М.); 

 Основи автоматизованих систем і робототехніки (Виконавець: Садовий М.І.); 

 Застосування апаратно-обчислювальних платформ для створення роботизованих систем 

(Виконавець: Соменко Д.В.). 
За результатами роботи наукових гуртків підготовлені студентські наукові роботи до участі 

у конкурсах: 
– «Методика формування цифрової компетентності на уроках трудового навчання і 

технологій в умовах розвитку техногенного середовища», студенти: Погрібна А.І., 
Шевченко Т.С. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей (трудове навчання та технології) у 2021-2022 н.р. Наукові керівника: 
Соменко Д.В., Трифонова О.М.; 

– «Формування дослідницької компетентності при навчанні альтернативної енергетики», 
студентка: Канчук У.І. Стипендіальна програма «Завтра.UA». Науковий керівник: 
Трифонова О.М. 

– «Створення приладу просторової орієнтації для слабозорих людей», студент: Хомич В.Р. 
Стипендіальна програма «Завтра.UA». Науковий керівник: Соменко Д.В. 

Трифонова О.М. є членом журі Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 
методики навчання природничо-математичних дисциплін (методика навчання природничих 
наук) у 2021-2022 н.р. В межах роботи комісії здійснено рецензування робіт на тему: 

– Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання природничих наук; 
– Використання інноваційних технологій при вивченні природничих наук. 
У всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на 

засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» 17 листопада 2022 р. м. Київ прийняли 
участь студенти груп ЦТ20Б, ЦТ20Б-С, КТ19Б, ПО19Б, ЦТ22М: Островський Роман 
Костянтинович, Галь Олександр Валерійович, Парфьонова Олександра Віталіївна, Апанасєвич 
Богдан Віталійович, Денісова Наталія Анатоліївна, Залевський Андрій Андрійович, Омельченко 
Роман Сергійович, Меренкова Олександра Сергіївна, Доніхін Олександр Олександрович, 
Мельник Олександр Олександрович, Темний Олександр Юрійович, Павлюк Денис Андрійович, 
Хомич Віталій Русланович, Шершень Богдан Сергійович (Виконавці: Садовий М.І., 
Соменко Д.В., Трифонова О.М.). 

1 місце у XIV Міжнародній науковій конференції «Молодь як стратегічний потенціал 
розбудови національної економіки». Волинський національний університет ім. Л. Українки, 
відокремленний структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права» ВНУ 
ім. Л. Українки. Тема дослідження: Перспективи впровадження та розвитку сонячної енергетики 
на Рівненщині (26.02.2021 Костеюк Г.В. – студентка Рівненського фахового коледжу економіки 
та бізнесу). Науковий керівник: Білецький В.В. 
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ІХ. Робота з учнівською молоддю 

Систематично проводяться профорієнтаційні заходи з учнями та вчителями шкіл 
Кіровоградщини. 

У рамках марафону «Мандрівка роботів Кіровоградщиною» факультет математики, 

природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного факультету імені 

Володимира Винниченка відвідав ряд населених пунктів Кіровоградської обл. та провів заходи  

учнів закладів загальної середньої освіти, які прагнуть здійснити свою мрію й отримати якісну 

вищу освіту в нашому регіоні: 

– 29 вересня 2022 року – заклади освіти смт. Новгородка; 

– 04 жовтня 2022 року – заклади освіти смт. Мала Виска; 

– 19 жовтня 2022 року – Богданіська школа; 

– 11 листопада 2022 року – заклади освіти м. Олександрія; 

– 14 листопада 2022 року – Вільненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Соколівської сільської ради; 

– 15 листопада 2022 року – Кропивницький інженерний коледж; 

– 19 листопада 2022 року – День відкритих дверей ЦДУ; 

– 29 листопада 2022 року – Богданівська філія «Богданівський ліцей імені І.Г.Ткаченка» 

Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області; 

– 30 листопада 2022 року – заклади освіти селища Соколівське; 

– 01 грудня 2022 року  – заклади освіти смт. Олександрівка 

(Виконавці: Соменко Д.В., Трифонова О.М.). 
Члени ЛДФТПО стали 01.09.2022 учасниками проєкту «Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка кличе в Дендропарк» (Виконавці: 
Трифонова О.М., Соменко Д.В., Садовий М.І.). 

Члени лабораторії Садовий М.І., Подопригора Н.В., Дробін А.А., Трифонова О.М., 

Вовкотруб В.П. взяли участь в організації, підготовці та проведенні ІІІ обласного етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії як члени оргкомітетів та члени журі. 

Член лабораторії Дробін А.А. продовжує апробацію навчально-методичного посібника 

«Природничі науки: навчально-методичне забезпечення», яким було охоплено близько 500 учнів 

закладів освіти України.  

Також Дробіним А.А. здійснювалась організація та координація проведення 

Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня 2022» у Кіровоградській області. 

 

Х. Підвищення кваліфікації та стажування 

Члени ЛабДФТПО систематично підвищують свою кваліфікацію: 

– Курс «Інформаційна безпека», (платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

(Учасники: Трифонова О.М. 

(https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/44613676635744ab9b166f93b4482d5e), 

Садовий М.І. 

(https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/fbf6978ced2f4edbb526214817233709) ; 

 отримано сертифікат, який підтверджує рівень В2 володіння англійською мовою (Виконавці: 

Соменко Д.В., Трифонова О.М.); 

 Дистанційне навчання «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» базовий рівень. 03-

16.10.2022. Кількість годин – 30. Сертифікат №GDTfE-03-00316 (Виконавець: Дробін А.А.) 

 Науково-практичний семінар «Особливості освітнього процесу в умовах воєнного стану». 

23.11.2022. Кількість годин – 4 години. Сертифікат №ПК-22-119 (Виконавець: Дробін А.А.) 

 Стажування з вищої математики на кафедрі вищої математики Рівненського державного 

гуманітарного університету, 150 год/ 5 кредиту ESTC (8.11.2021 – 8.12.2021). (Виконавець: 

Білецький В.В. свідоцтво № 25736989/00652-21); 

 Стажування з фізики і астрономії на кафедрі фізики, астрономії та методики викладання 

Рівненського державного гуманітарного університету, 60 год/2кредиту ESTC (17.01.-

31.01.2022). (Виконавець: Білецький В.В. свідоцтво № 25736989000674-22); 

 Міжнародне стажування зі спеціальності Середня освіта(інформатика), Професійна освіта 

(цифрові технології, Інженерія програмного забезпечення. Університет Марії Кюрі 

Складовської (Польща) UMCS (Poland) Інститут біології та біотехнології, 180 год/ 6 кредиту 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/44613676635744ab9b166f93b4482d5e
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/fbf6978ced2f4edbb526214817233709
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ESTC (01.09.2022 – 01.12.2022). (Виконавець: Білецький В.В. сертифікат № 0434/12 

01.12.2022). 

 

ХІ. Основні наукові пошуки відбувалися у напрямах визначених тематикою наукової роботи 

лабораторії та реалізувалися у наступних результатах: 

– Вперше теоретично і експериментально обґрунтовано методичну систему формування 

самоосвітньої компетентності учнів основної школи в освітньому процесі з фізики на засадах 

сталого розвитку у взаємозв’язку мотиваційно-ціннісного, організаційно-діяльнісного, 

когнітивного та рефлексивно-аналітичного компонентів самоосвітньої компетентності; 

визначено педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи в 

освітньому процесі з фізики на засадах сталого розвитку (готовність вчителя до реалізації 

процесу формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи у процесі вивчення 

фізики у середовищі сталого розвитку; формування мотиваційно-ціннісного ставлення учнів до 

самоосвітньої діяльності на засадах сталого розвитку; наявність відповідного матеріально-

технічного забезпечення та моніторинг рівня самоосвітніх умінь учнів).  

Для оцінювання рівнів сформованості самоосвітньої компетентності учнів розроблені 

критерії: особистісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний.  

Виявлено чинники (соціокультурні, педагогічні, природні) формування самоосвітньої 

компетентності учнів основної школи в освітньому процесі з фізики на засадах сталого розвитку.  

Уточнено поняття самоосвітня компетентність учня основної школи, яка являє собою 

інтегровану якість, що визначається чіткими мотивами діяльності, зацікавленості в якісній 

самостійній діяльності, прагненням до самовдосконалення, формуванням ціннісних орієнтацій, 

певним чином організованими і систематизованими знаннями, самоосвітніми уміннями та 

навичками, спрямованістю на здобуття освіти впродовж життя.  

Удосконалено методику формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи, 

що передбачає цілеспрямоване залучення учнів до проблемно-розвивальної, інтерактивної, 

проектної технологій навчання на засадах сталого розвитку;  

Набули подальшого розвитку: ідея впровадження новітнього обладнання та реалізація 

навчальних проектів як ефективних засобів формування самоосвітньої компетентності учнів 

основної школи в освітньому процесі з фізики на засадах сталого розвитку, які забезпечують 

комплексний вплив на формування кожної компоненти самоосвітньої компетентності. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес з фізики у закладах загальної 

середньої освіти: Великодедеркальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернопільської 

області (довідка № 08-05/194 від 02.06.2021); Висиповецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Тернопільської області (довідка № 24 від 04.06.2021); 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 12 м. Ковеля (довідка № 431 від 03.08.2021); 

комунального закладу «ЗОШ І-ІІІ ст. с. Баворів» Великогаївської сільської ради Тернопільської 

області (довідка № 59 від 08.06.2021); комунального закладу навчально-виховний комплекс 

«Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Байковецької 

сільської ради Тернопільського району Тернопільської області (довідка № 05-10/74 від 

11.06.2021); комунального закладу «Первозванівське навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Первозванівської 

сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області (довідка № 05-05/524 від 

09.06.2021); комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької 

міської ради Волинської області» (довідка № 01-14/546 від 01.06.2021); комунального закладу 

освіти «Середня загальноосвітня школа №31» Дніпровської міської ради (довідка № 145 від 

16.06.2021); комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 33 «Маріїнська 

багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Дніпровської міської 

ради (довідка № 01/15-902 від 16.08.2021); комунального закладу «Ліцей «Науковий» Міської 

ради міста Кропивницького (довідка № 827 від 13.08.2021); Ладичинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Микулинецької селищної ради Тернопільської області (довідка № 40 від 

04.06.2021); Леськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області (довідка № 05-08/339 від 20.05.2021); 

Нагірянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківського району Тернопільської області 
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(довідка № 58 від 20.06.2021); НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний 

заклад с. Великі Гаї Великогаївської сільської ради Тернопільської області (довідка № 70 від 

07.06.2021); опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 

міської ради Тернопільської області (довідка № 96 від 07.06.2021); Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Підволочиської селищної ради Тернопільської області (довідка № 19 від 03.06.2021); 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської 

області (довідка № 67 від 01.06.2021); Смілянської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 11 

Смілянської міської ради Черкаської області (довідка № 640 від 20.06.2021); Тернопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області 

(довідка № 41 від 02.06.2021); Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області 

(довідка № 66/05 від 02.06.2021). 

(Виконавець: Гайда В.Я., науковий керівник: Садовий М.І. захист 28.01.2022). 

– Триває наукова робота в рамках наукового дослідження щодо реалізації білінгвального 

підходу до методики навчання фізики в старшій школі. Надруковано фахову статтю, в якій 

теоретично обґрунтовано особливості методики дистанційного навчання фізики на основі 

білінгвального підходу у закладах загальної середньої освіти та надруковано фахову статтю, в 

якій висвітлені результати педагогічного експерименту впровадження білінгвального підходу на 

уроках фізики. 

(Виконавець: Вергун І.В.). 

– Триває наукова робота над дисертаційною роботою з теми «Методична система навчання 

природничих наук у старшій школі». У рамках дослідження написано фахові статті, в яких 

розглянуто методику організації та проведення віртуальної екскурсії як засобу СТЕМ-освіти, 

методичні особливості організації та проведення учнівської олімпіади з фізики в дистанційному 

форматі, основи антропо-природної взаємодії в контексті провідних ідей теорії Ноосфери та 

процесів в освіті В.І.Вернадського, формування ціннісного ставлення до світогляду, реалізацію 

основних завдань навчальної дисципліни «Фізика» цифровими освітніми засобами. 

(Виконавець: Дробін А.А.). 

– Триває науково-методична робота щодо розробки підходу до формування змісту 

молекулярної фізики, термодинаміки та відповідних тем загально технічних дисциплін для 

педагогічних ЗВО на основі розподілу швидкостей молекул, атомів, іонів, електронного та 

фононного газів та ін. Відбувається теоретичне обґрунтування та розробка методики формування 

цифрової компетентності майбутніх учителів у запровадженні визначеного підходу навчання 

молекулярних та термодинамічних процесів, що ґрунтується на Максвеллівському розподілі 

молекул за швидкостями. Підготовлено до друку статтю про загальні питання Максвеллівського 

розподілу та методику їхнього навчання з використанням комп’ютерної візуалізації процесів. 

(Виконавці: Садовий М.І., Рєзіна О.В.). 

– Основні наукові пошуки відбувалися у напрямах визначених тематикою наукової роботи 

лабораторії та реалізувалися у наступних результатах. Проаналізовано наукову, методичну, 

педагогічну літературу з питань інтеграції знань на уроках технологій та особливостей її впливу 

на учасників освітнього процесу. Висвітлено результати теоретичного та емпіричного 

дослідження застосування міждисциплінарної інтеграції на уроках технологій. Зокрема, 

виокремлено та систематизовано знання з сучасних напрямків досліджень проблем 

міждисциплінарної інтеграції, описано поняття «інтеграція» в дидактичному розумінні. 

(Виконавець: Лозовська Н.М.). 

Досліджена проблема співвідношення новітніх і класичних наукових ідей залишається 

нагальною для дослідників. Особливого значення вона набуває у педагогічних дослідженнях. 

Швидкісне впровадження у виробничі процеси нанотехнологій привело нас до висновку про 

доцільність зробити ґрунтовний науково-методологічний аналіз співвідношення новітніх і 

класичних понять у змісті освітніх компонент підготовки майбутніх фахівців природничої, 

технологічної та професійної галузей освіти. Практику реалізація цих наукових досліджень ми 

пропонуємо здійснювати шляхом виконання дослідницьких проєктів, курсових і кваліфікаційних 

робіт тощо. Сутність полягає в організації наукової діяльності, виявленні й активізації творчого 

інтелекту суб’єктів навчання, що забезпечує здобуття й практичне використання нових знань й 
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отримання наукової продукції. Алгоритм вказаного здійснюється через: створення проблеми → 

формування гіпотези → використання нових методів дослідження → узагальнення результатів 

дослідження. Мета статті: виходячи з сучасних освітніх парадигм обґрунтувати підходи до 

вивчення проблеми розвитку методології в наукових дослідження під час проведення 

студентських досліджень в галузі природничих наук, технологій, професійної освіти. У статті 

поняття методології наукового дослідження розглядається як висхідне положення, стрижнева 

розвивальна ідея проблеми. Для прикладу реалізації методології дослідження, що забезпечує 

формування у суб’єктів навчання системного мислення ми пропонуємо розглянути розподіл 

Максвелла, де системно представлено співвідношення енергії та частоти коливань макро- та 

мікро- збуджених систем. Вцілому запропонований приклад реалізації дослідження сприяє 

формуванню у студентів системного мислення. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо 

у моделюванні зазначених процесів із використанням комп’ютерного програмування. 

(Виконавці: Садовий М.І., Трифонова О.М.). 

У контексті розвитку цифрових технологій цифрова компетентність є необхідною 

передумовою для того, щоб кожен міг навчатися, працювати та брати активну участь у 

суспільному житті. Заклади вищої освіти стикаються з місією вибору та розробки відповідних 

стратегій навчання та розвитку цифрових компетенцій студентів і науковців, а також 

використання відповідних інструментів для покращення якості освіти. У дослідженнях 

висвітлено досвід формування цифрових компетентностей студентів спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки» під час виконання дипломних робіт.  

(Виконавець: Рєзіна О.В.). 

 

За результатами дослідження протягом звітного періоду членами Лабораторії дидактики 

фізики, технологій та професійної освіти опубліковані відповідні наукові праці, при цьому 

здобутки наукової роботи доповідались на: 

1. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Безбар'єрність в освіті: практичні аспекти та 

перспективи» (м.Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини, 19 січня 2022 р.) Учасник: Трифонова О.М.; 

2. 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION 

IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT» (University of Technology, Katowice, January 20-21, 

2022) Учасники: Садовий М.І., Трифонова О.М.; 

3. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, 

освіта, взаємодія» (м.Кропивницький, Кіровоградський ОІППІ, 07-10 лютого 2022 р.) 

Учасники: Садовий М.І., Трифонова О.М.; 

4. Навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» молуль 1 «Soft Skills 

компетенції викладача вищої школи» (м.Львів, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 

07.04.2022–09.04.2022) сертифікати: Трифонова СВ № 0053-2022, Садовий СВ № 0054-2022 

Учасники: Садовий М.І., Трифонова О.М.; 

5. Міжуніверситетський лекторій на тему «Особливості підготовки майбутніх учителів 

природничих наук в умовах сьогодення» (м. Тернопіль, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. 

В. Гнатюка, 15 квітня 2022 р.) Учасник: Трифонова О.М.; 

6. XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (м. Кропивницький, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, 13 – 28 червня 2022 р.) Учасники: Садовий М.І., Трифонова О.М., 

Слюсаренко В.В., Бевз А.В., Соменко Д.В., Вергун І.В., Дробін А.А., Білецький В.В.; 

7. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Технологічна і професійна освіта: 

проблеми і перспективи» (м. Глухів, Глухівський нац. пед. ун. імені Олександра Довженка, 

21 жовтня 2022 р.) Учасники: Садовий М.І., Трифонова О.М.; 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах 

педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (м. Київ, 17 листопада 2022 р.) Учасники: 

Садовий М.І., Трифонова О.М., Соменко Д.В.; 
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9. Міжнародна науково-практична конференція «Філософські аспекти професійної освіти» 

(м.Кропивницький, Херсонський державний університет, 17 листопада 2022 р.) Учасники: 

Садовий М.І., Трифонова О.М.; 

10. XІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в 

природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (м. Кропивницький, 

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 08 грудня 

2022 р.) Учасники: Садовий М.І., Трифонова О.М., Соменко Д.В., Слюсаренко В.В., 

Бевз А.В., Лозовська Н.М., Дробін А.А. 

11. ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти – скарб нації!» 

(м.Київ, Інститут обдарованої дитини НАПН України, 18–23 серпня 2022 р.) Учасник: 

Слюсаренко В.В. 

12. Міжнародна наукова конференції «Концепція формування природничо-наукової 

компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти» (м. Кам’янець-

Подільський, 06-07.10.2022) Учасник: Соменко Д.В.; 

13. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і 

техніці» (ІТОНТ-2022) (м. Черкаси, 23-25.06.2022) Учасник: Соменко Д.В.; 

14. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців. Київський 

університет імені Бориса Грінченка «Інформаційні технології – 2022» (м. Київ, 19.05.2022) 

Учасник: Соменко Д.В.; 

15. ХVІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів «Молода наука 

Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, ВНУ ім. Лесі Українки, 17 травня 

2022 року) Учасник: Соменко Д.В.; 

16. V Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності 

педагога в умовах нової соціокультурної реальності» (м. Тернопіль, Тернопільський 

ОКІППО, 29-30 вересня 2022 року. Учасник: Гайда В.Я.; 

17. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Використання технологій менеджменту 

якості в управлінні закладами освіти» (м. Тернопіль, Тернопільський ОКІППО, 24 листопада 

2022 року. Учасник: Гайда В.Я.; 

18. Регіональний форум «IT освіта в умовах військового стану» (м. Рівне, 24 вересня 2022 р.) 

Учасник: Білецький В.В.; 

19. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології у професійній 

діяльності» присвячена 15-річчю утворення кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та методики викладання інформатики в Рівненському державному гуманітарному 

університеті (м. Рівне, РДГУ, 1 листопада 2022 р.) Учасник: Білецький В.В.; 

20. Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» 

(м.Черкаси, 14-20 березня 2022 р.) Учасник: Ткаченко А.В.; 

21. XXІII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми 

природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2022» 

(м.Черкаси, 2022) Учасник: Ткаченко А.В. 

 

Члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти постійно 

приймають участь в науково-методичному семінарі «Сучасні проблеми дидактики фізики» та 

засіданнях Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень/ Interdisciplinary 

Scientific Center Applied Research у Центральноукраїнському державному університет імені 

Володимира Винниченка та доповідають на засіданнях лабораторії. 

 

Керівник лабораторії д.пед.н., проф. М.І. Садовий 
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За звітний період були надруковані наступні матеріали за темою дослідження: 
 

Садовий М.І. 
1. Bihun D.S., Pokutnyi O.O., Kliuchnyk I.G., Sadovyi M.I., Tryfonova O.M. BOUNDED 

SOLUTIONS OF EVOLUTIONARY EQUATIONS. I. Journal of Mathematical Sciences, Vol. 
261, No. 2, February, 2022. P. 195–227. DOI 10.1007/s10958-022-05747-6. URL: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-022-05747-6#article-info  (Scopus) 

2. Sadovyi M.I., Dudchenko O.О., Tryfonova O.M. Distance education in a pandemic as a basis for 
sustainable development. Science and education for sustainable development: Monograph. 
Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022. S. 608–615. URL: 
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf 

3. Трифонова О.М., Садовий М.І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях. 
Педагогічні науки / Херсонський держ. ун-т. Херсон, 2022. Вип. 98. С. 27–34. DOI 
https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2022-98-4 

4. Шевченко С., Садовий М.І. Формування поняття композиції у навчанні модуля «Jснови 
дизайну» в старшій школі. Наукові записки молодих учених (ЦДПУ ім. В.Винниченка). 
Кропивницький, 2022. № 9. URL: 
https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1933/pdf 

5. Полякова О., Садовий М.І. Формування поняття растрової графіки у навчанні композиції 
основ дизайну в старшій школі. Наукові записки молодих учених (ЦДПУ ім. В.Винниченка). 
Кропивницький, 2022. № 9. URL: 
https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1931/pdf 

6. Інформаційно-методичні матеріали з атестації студкентів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти. Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Освітньо-
професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології), галузь знань: 01 
Освіта / Педагогіка: метод. посібник / С.І. Рябець, М.І. Садовий, В.В. Чубар, [Заг. ред. 
М.І. Садового]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2021. 80 с. 

7. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. 
матер. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., м. Кропивницький, 13 – 28 червня 2022 р. 
/ Укл.: Садовий М.І., Бевз А.В., Трифонова О.М. Відп. ред. М.І. Садовий. Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. 232 с. 

8. Полякова О.П., Садовий М.І. Модель поетапного проєктування у навчанні технологій. 
Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. 
матер. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 13 – 28 червня 2022 р., м. Кропивницький: 
РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. С. 148–151. 

9. Шевченко С.М, Садовий М.І. Формування поняття кольористики у навчанні основ дизайну в 
старшій школі. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і 
професійній освіті: зб. матер. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 13 – 28 червня 
2022 р., м. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. С. 159–161. 

10. Садовий М.І., Трифонова О.М., Недвига М.П. Розвиток технічного мислення здобувачів 
освіти у процесі професійного навчання. Проблеми та інновації в природничо-
математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матер. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. 
інтернет конф., 13 – 28 червня 2022 р., м. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 
2022. С. 193–194. 

11. Трифонова О.М., Кас’янова Ю.І., Садовий М.І. Інтеграція теоретичного та емпіричного 
знання в процесі професійної підготовки фахівців. Проблеми та інновації в природничо-
математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матер. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. 
інтернет конф., 13 – 28 червня 2022 р., м. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 
2022. С. 200–202. 

12. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: 
програма зб. матер. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., м. Кропивницький, 13 – 28 
червня 2022 р. / Укл.: Садовий М.І., Бевз А.В., Трифонова О.М. Відп. ред. М.І. Садовий. 
Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. 20 с. 

13. Садовий М.І., Канчук У.І., Трифонова О.М. Формування дослідницької компетентності учнів 
при навчанні альтернативної енергетики в курсі фізики. Педагогіка формування творчої 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-022-05747-6#article-info
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf
https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2022-98-4
https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1933/pdf
https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1931/pdf
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особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2022. № 82. С. 125–129. DOI: 
https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.82.21 

14. Sadovyi, M., Terenko, O., Filimonova, T., Malanchuk, S., Vovkochyn, L., Paslawska, A., & Oros, 
I. (2022). The Use of Information and Communication Technologies in Education of Students’ 
Civic Responsibility. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22 
(7), 213-219. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202207/20220726.pdf  
https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.26  (Web of Science) 

15. Садовий М.І., Трифонова О.М. Проблеми дуальної форми навчання майбутніх фахівців 
спеціальності Професійна освіта (за спеціалізаціями) Технологічна і професійна освіта: 
проблеми і перспективи: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Глухів, 21 жовт. 2022 р. 
Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. С. 378–382. 

16. Садовий М.І., Соменко Д.В., Островський Р.К. Логістичні особливості організації 
профорієнтаційної роботи зі спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології). 

Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: 
матер. Всеукр наук.-практ. конф., м.Київ, 17 листопада 2022 р. / ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. Чернівці, 2022. С. 33–37. 

17. Садовий М.І., Соменко Д.В., Трифонова О.М. Розвиток наукового потенціалу майбутнього 
фахівця професійної освіти. Філософські аспекти професійної освіти: матер. Х Міжнар. 
наук.-практ. конф., Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р. / За заг. ред. 
Т.С. Плачинди. Херсон – Кропивницький: ПП «Поліум», 2022. С. 122–124. 

18. Технологічна та професійна освіта: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів, 
аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти / за заг. ред.: 
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