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ЗВІТ 

 

ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

2020 р. 

 

1. НАУКОВА ШКОЛА доктора педагогічних наук, професора  

КОЛЯДИ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ» 

2. Керівник наукової школи. Коляда Наталія Миколаївна – доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. 

Наукову школу «Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та 

історії педагогіки» засновано у 2015 році (відповідно до рішення вченої ради 

університету, протокол № 4 від 24.11.15). 

3. Напрями наукової діяльності. Основні завдання та напрями 

досліджень членів наукової школи реалізуються в межах діяльності Науково-

дослідної лабораторії  «Педагогічне краєзнавство Черкащини». Основна мета 

діяльності лабораторії – широке залучення професорсько-викладацького 

складу, докторантів, аспірантів, студентів до вивчення історії педагогіки 

України. У науково-дослідній лабораторії працюють викладачі та студенти усіх 

структурних підрозділів університету. Поряд з фаховою підготовкою майбутні 

вчителі отримують поглиблену краєзнавчу підготовку; засвоюють необхідний 

обсяг знань не тільки загального, але й регіонального педагогічного 

краєзнавства; набувають методичних умінь і навичок проведення науково-

пошукової та краєзнавчої роботи у школі, усвідомлюють її значення у 

вихованні учнів. Науково-дослідна лабораторія «Педагогічне краєзнавство 

Черкащини» є структурним підрозділом Науково-дослідного  центру 

педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН та МОН 

України. 

Члени наукової школи «Актуальні проблеми соціального виховання в 

теорії та історії педагогіки» також є розробниками наукових тем кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи: «Актуальні проблеми соціально-

педагогічної теорії та практики (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)»; 

«Актуальні проблеми історико-педагогічного знання (реєстраційний номер 

0111 U 00 91 98 )». 

З-поміж основних напрямів спільної діяльності з науковими установами 

України – видання заснованого у 2004 році передплатного  фахового видання 

«Історико-педагогічний альманах» (співзасновники – УДПУ імені Павла 

Тичини та Інститут педагогіки НАПН України); співпраця з відділом історії 

педагогіки Інституту педагогіки НАПН України шляхом проведення наукових 

заходів, підготовки наукових видань тощо. 

З напряму діяльності наукової школи в УДПУ імені Павла Тичини 

здійснюється підготовка кандидатів (докторів філософії) та докторів наук зі 

спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.05 – 

соціальна педагогіка; 231 – соціальна робота. 
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4. Склад наукової школи. 

З напряму діяльності наукової школи в УДПУ імені Павла Тичини 

здійснюється підготовка кандидатів (докторів філософії) та докторів наук зі 

спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти; 13.00.05 – соціальна педагогіка. 

Ступінь «доктор наук» 

Кравченко О.О. «Освітньо-просвітницька та культуро творча діяльність 

Пролеткульту в Україні (1917 – 1932)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, 2017 р.) 

Клименко Ю.А. «Соціально-педагогічні засади розвитку есперанто-руху в 

Україні (кінець ХІХ – середина 30-х років ХХ століття)» (13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, 2018 р.) 

Левченко Н. В. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх 

соціальних працівників до молодіжної роботи (231 Соціальна робота, 

докторантура 2020-2022 рр.) 

Албул І. В. «Проблеми соціального виховання на сторінках педагогічної 

періодики (ХХ століття)» (231 Соціальна робота) 

Шевчук О. М. «Теоретико-методичні основи цілісного розвитку 

особистості майбутніх соціальних працівників у процесі професійної 

підготовки» (231 Соціальна робота) 

Бондаренко Г. В. «Соціально-педагогічні засади діяльності інтернатних 

закладів в Україні» (20-ті – початок 90-х років ХХ століття)» (231 Соціальна 

робота) 

Полєхіна В. М. «Теорія і методика підготовки майбутніх соціальних 

працівників до надання геронтологічних послуг населенню (231 Соціальна 

робота) 

Балдинюк О. Д. Просвітницько-виховна діяльність молодіжних 

громадських об’єднань України (20–30-ті роки ХХ століття) (13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки) 

Ступінь «кандидат наук» (доктор філософії) 

Дука Т. М. «Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації 

України (60-ті роки ХХ ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, 2015 р.) 

Левченко Н. В. «Підготовка організаторів дитячого руху в Україні  

(20 – 30-ті роки ХХ століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, 2015 р.) 

Карпич І. О. (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2015 р.)  

Русакова Л. І. «Розвиток художньої освіти в Україні (друга половина 

ХІХ – початок ХХ ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 

2016 р.) 

Панченко Є.А. «Формування лідерських якостей дітей та молоді 

шкільного віку в системі неформальної освіти у США» (13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, 2019 р.) 

Моргай Л.А. «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора 

Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, 2020 р.) 
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Комісаренко Т. М. «Розвиток жіночої освіти у Великій Британії» (13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки) 

Коміренко Ю. А. «Розвиток системи виховання в кадетських корпусах 

України в середині ХІХ – на початку ХХ століття» (13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, 2020 р.) 

Колісніченко А. І. «Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних 

мов у Королівстві Нідерландів» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

2020 р.) 

Завалко (Таран) А. М. «Підготовка майбутніх соціальних працівників до 

застосування тренінгових технологій» (231– соціальна робота) 

Савченко Ю. В. «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти до роботи в умовах інклюзивного середовища» (011 – освітні, 

педагогічні науки) 

Поліщук О. Р. «Формування соціально-психологічної готовності 

старшокласників до вступу до закладів вищої освіти» (231– соціальна робота) 

Салата Н. Т. «Сучасні інформаційні технології як засіб підвищення якості 

надання соціальних послуг у громаді» (231– соціальна робота) 

Бояр В. І. «Формування відповідального ставлення до здоров’я у дітей та 

молоді у громаді» (011 – освітні, педагогічні науки)  

 

2020 р. – захист дисертації під керівництвом Н.М. Коляди:  

Моргай Л.А. «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора 

Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)» (УДПУ імені Павла Тичини, 011 – освітні, 

педагогічні науки, 04.02.2020 р.) 

Коміренко Ю. А. «Розвиток системи виховання в кадетських корпусах 

України в середині ХІХ – на початку ХХ століття» (УДПУ імені Павла Тичини, 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 31.06.2020 р.) 

Колісніченко А. І. «Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних 

мов у Королівстві Нідерландів» (УДПУ імені Павла Тичини, 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти, 04.09.2020 р.) 

 

5. За звітний період:  

Члени наукової школи є розробниками наукових тем кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи («Актуальні проблеми соціально-педагогічної 

теорії та практики (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)»; «Актуальні 

проблеми історико-педагогічного знання (реєстраційний номер 

0111U009198)»). 

Члени наукової школи є учасниками науково-методологічних заходів з 

історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського. 

Упродовж звітного періоду Співробітники Центру видано:  

монографій – 9; навчальних посібників – 9; статей у виданнях Scopus та Web of 

Science – 6; статей у зарубіжних виданнях – 4; статей у фахових виданнях – 13. 

Усі наукові праці оприлюднено на сайті Інституційного репозитарію 

УДПУ імені Павла Тичини (https://dspace.udpu.edu.ua/jspui), а також офіційних 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui
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сторінках відповідних фахових періодичних видань («Історико-педагогічний 

альманах» (http://hpa.udpu.org.ua) та ін.). 

Співробітники Центру отримано 9 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір: Моргай Л.А., Кравченко О.О., Ісаченко В.П., 

Гончар І.Г., Моргай Л.А., Коляда Н.М. 

Подано 10 заявок на отримання авторського права на твір: Бойко О.М., 

Полєхіна В.М., Левченко Н.В., Карпич І.О., Балдинюк О.Д., Ісаченко В.П., 

Підвальна Ю.В. 

 Членами наукової школи організовано та проведено: 

1. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми 

підготовки працівників соціальної сфери» (21 квітня 2020 р.). 

2. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми 

соціальної педагогіки та соціальної роботи» (15 жовтня 2020 р.). 

3. ІІ-ї Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною 

участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти» (21-22 травня 2020 р.). 

4. Регіональний круглий стіл «Нова українська школа: «SOFT-SKILLS» 

крізь призму психологічного та соціально-психологічного супроводу учасників 

освітнього процесу» (Умань, 12 лютого 2020 р.) 

5. VІІІ науково-методичний семінар «Права дітей: від витоків  до  

сьогодення» (Умань, 23 травня  2020 р.). 

6. Регіональний науково-методичний семінар «Інноваційний 

менеджмент в управлінні персоналом» (Умань, 8 жовтня 2020 р.). 

Захист дисертаційних досліджень: 

У 2020 р. членами наукової школи захищено дисертаційні дослідження: 

Моргай Л.А. «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора 

Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)» (УДПУ імені Павла Тичини, 011 – освітні, 

педагогічні науки, 04.02.2020 р.) (Керівник д.п.н, професор Коляда Н. М.); 

Коміренко Ю. А. «Розвиток системи виховання в кадетських корпусах 

України в середині ХІХ – на початку ХХ століття» (УДПУ імені Павла Тичини, 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 31.06.2020 р.); 

Колісніченко А. І. «Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних 

мов у Королівстві Нідерландів» (УДПУ імені Павла Тичини, 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти, 04.09.2020 р.) 

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю: 

Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського; 

Міжнародна Асоціація  шкіл соціальної роботи (International Association 

of Schools of Social Work, IFSW) та   Товариства істориків освіти Великої 

Британії (History of Education Society UK, HES).; 

Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society 

UK, HES). 

Співпраця з науковими установами: 

– співпраця з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені 

В. О. Сухомлинського: участь у науково-методологічних заходах з історії 

освіти, що проводяться в бібліотеці: педагогічних читаннях, науково-

методологічних та науково-практичних семінарах тощо; 

http://hpa.udpu.org.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAAahUKEwi_5u2jy5zJAhVE2SwKHWv7CWA&url=http%3A%2F%2Fwww.iassw-aiets.org%2F&usg=AFQjCNGOfTTfCTy1KonoH5am9dWxgVC6rA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAAahUKEwi_5u2jy5zJAhVE2SwKHWv7CWA&url=http%3A%2F%2Fwww.iassw-aiets.org%2F&usg=AFQjCNGOfTTfCTy1KonoH5am9dWxgVC6rA
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– співпраця з відділом історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН 

України шляхом проведення наукових заходів, підготовки наукових видань 

тощо; 

– видання заснованого передплатного фахового видання «Історико-

педагогічний альманах» (2020, № 1). Співзасновники – УДПУ імені Павла 

Тичини та Інститут педагогіки НАПН України. 

Участь у виконанні індивідуальних або колективних ґрантів: 
– участь у реалізації міжнародного проєкту «Активні громадяни» – це 

програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і 

соціального розвитку (2019-2020 рр.). Здобуто перемогу у конкурсі проектів 

«Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів». 

Відповідно проект «Академічна доброчесність як складова якості освітнього 

процесу» отримає фінансову допомогу на реалізацію від Британської Ради у 

2020 р.; 

– участь у програмі CSR Ukraine, Healthy Challenge (Експертна 

організація Центр «Розвиток КСВ» спільно з UNFPA, Фондом в галузі 

народоноселення обрали ) – отримано міні-грант 15000 грн.; 

– участь у реалізації проєкту «Student Action: Програма розвитку 

лідерських компетенцій студентів». Відповідно проект «Академічна 

доброчесність як складова якості освітнього процесу» отримав фінансову 

допомогу на реалізацію від Британської Ради у 2020 р.; 

– участь у реалізації проєкту – Міжнародний художній симпозіум-пленер 

осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень», як переможець грантової заявки 

Українського культурного фонду (12-24 серпня 2020 р., м. Умань). 

Співорганізатор проєкту – УДПУ імені Павла Тичини. 

Співробітниками Центру педагогічного краєзнавства підготовлено та 

видано: 

Монографії: 

1. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна 

монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред.  Н. М. 

Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : 

Візаві, 2020. – 234 с. 

2. Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття до 

сьогодення: колективна монографія / Т.В.Семигіна, Н.М.Коляда, 

О.О.Кравченко, Т.Д.Кочубей та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 

2020. – 316 с. 

3. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими 

освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / 

Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В. [та ін.] ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві,  2020. – 144 с. 

4. Моргай Л. А. Григоріїв Никифор Якович (1883-1953 рр.): нариси з 

педагогічної та науково-просвітницької діяльності: монографія / Л.А. Моргай. 

Умань : «Сочінський М.М.», 2020. – 228 с. 

5. Психологічний супровід та соціально-педагогічна робота в закладі 

освіти: теорія і практика: колективна монографія. Умань. «Сочінський М.М.», 

2020. - 394 с. 
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6. Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти 

надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму 

в громаді : монографія / Кравченко О.О., Коляда Н.М, Каштан С.М.; Молоченко 

І.А. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. – 202 с. 

7. Психологічний супровід і соціально-педагогічна робота в закладі 

освіти: теорія та практика: колективна монографія / за ред. О.Д. Сафіна ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 

395 с. 

8. Збереження психічного здоров’я у фахівців інклюзивно-ресурсних  

центрів :  монографія / Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві,  

2020. – 212 с.; 

9. Каністерапія як інноваційний напрям соціально-психологічної 

реабілітації дітей з особливими освітніми потребами: монографія / Кравченко 

О. О., Кривоколинська Н. М., Стрельченко Н. А., Каштан С.М. – Умань : 

Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. – 227 с. 

 

Посібники 

1 Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні: навчальний 

посібник МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; уклад: 

Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, І.В.Албул, Підвальна Ю.В. та ін. – Умань: 

Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 156 с. (Рекомендовано до друку Вченою 

радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

протокол 39 від 25 лютого 2020 р.) 

2. Теорія та історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. 

О. О. Матрос; Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : 

Візаві, 2020. 251 с. 

3. Основи консультування: навчальний посібник // уклад. Ю.А. Клименко. 

– Умань : Візаві, – 2020. – 156 с. 

4. Ведення професійних документів та звітність у соціальному 

забезпеченні: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2020. – 210 с. 

5. Молодіжна робота у сфері дозвілля то волонтерства: Навчальний 

посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 170 с. 

6. Рослинотерапія в умовах закладу освіти : навч.-метод. довідник / 

[Коляда Н. М., Кравченко О. О., Перфільєва Л. П. та ін.] ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 15 від 26 

червня 2020 р.). 

7. Від різноманітності – до рівності : довідник професій крізь призму 

профорієнтації та професійної реабілітації людей з інвалідністю / 

Кравченко О. О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 281 с. 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 5 від 30 

жовтня 2020 р.). 



7 

 

8. Історико-культурні, природно-заповідні та лікувально-оздоровчі 

об’єкти Черкащини крізь призму інклюзивного туризму : довідник / Кравченко 

О. О., Міщенко М. С., Резніченко І. Г., Чупіна К. О., Молоченко І. А., Поліщук 

О. Р., Скочко М. О. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань : Візаві. – 227 с. (рекомендовано Вченою радою університету, 

протокол № 15 від 26 червня 2020 р.). 

9. Супроводжувач осіб з інвалідністю:  навч.-метод. посіб. 

/ О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, Н. В. Левченко [та ін.]. Умань : Візаві,  2020. 

110 с. (рекомендовано Вченою радою університету, протокол №5 від 30 жовтня 

2020 року). 

 

Статті 

проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та 

Web of Science: 

№ 

з/п 

Автори 

(зазначити усіх 

авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 

(мовою оригіналу з 

бази даних і 

гіперпосиланням) 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), рік, 

перша-остання 

сторінки статті; 

зазначити бази в 

яких індексується 

(Scopus, Web of 

Science) і квартель 

випуску (Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

1 

Kravchenko O., 

Oksom P., 

Voitovska A., 

Albul I.  

Gender 

socialization of 

students with 

disabilities: 

Ukrainian practicies 

AMAZONIA 

INVESTIGA Web of 

Science MAR 2020 

Том: 9 Вып. 27, С. 

260-267 

 

Web of 

Science 

2 

Mozol S., 

Sukhomlyn Y., 

Khakhutsiak O., 

Bondarenko H., 

Kalinina I. 

Prevention of 

economic crimes in 

ukraine: problems 

of management and 

coordination of law 

enforcement 

agenciesoleg 

V. Zakharchenko. 

International 

Journal of 

Management (IJM) 

Volume 11, Issue 4, 

April 2020, pp. 665-

674. 

Scopus 

 

3. 

Olha Matros, 

Iulilia Pidvalna, 

Lilia Morgay 

Socio-

educational idea of 

educators and 

educators of the 

second half of the 

xix – early of the 

xx century 

 

https://giapjour

nals.com/hssr/article/

view/2765.  

Journals 

Humanities & Social 

Sciences Reviews. 

Vol 8, No 2, 2020, pp 

43-53. 

Scopus 

 

https://giapjournals.com/hssr/article/view/2765
https://giapjournals.com/hssr/article/view/2765
https://giapjournals.com/hssr/article/view/2765
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4. 

Kravchenko  O., 

Pyzhianova , N., 

Pidvalna , U., 

Reznichenko , I 

Educational 

activity of P. 

Kulish: book 

publishing and 

folklore 

preservation    

https://doi.org/1

0.34069/AI/2020.26.0

2.32 (doi: 10.34069/A

I/2020.26.02.32). Vol. 

9 Núm. 26: 282 – 290 

/ Febrero 2020. 

Web of 

Science 

 

5. 

Kravchenko O., 

Koliada N., 

Levchenko N. 

Workers and 

Innovative 

Development of 

Social Work // 

Advances in 

Intelligent Systems 

and Computing 

 

https://link.sp

ringer.com/bookseri

es/11156 

Advances in 

Intelligent Systems 

and Computing.  

2020, 1209 

AISC, pp. 421-430 

Scopus 

6. 

Kravchenko O., 

Shelenkova N., 

Mishchenko M. 

Development 

of Psychological 

Readiness of the 

High School 

Students to Enter 

Higher Educational 

Advances in 

Intelligent Systems 

and Computing 

(2020) 1209 AISC. 

Scopus 

 

у закордонних виданнях: 

1. Iryna V. Albul Social Support For Orphans And Children Deprived of 

Parental Care, Including Children With Disabilities / Current issues of inclusive 

tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 

225. ISBN 978-83-953988-2-7. р.199-213. 

2. Koliada N., Levchenko N. Children's movement as the basis for youth work 

development: historiography and source base of the problem. Current issues of 

inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. – Poznan : UniKS 

Press, 2020. – 225 p. ISBN 978-83-953988-2-7 (s. 213 – 238). 

3. Коляда Н.М., Кравченко О.О. Quality of social workers’ training: the 

essence of the issue. Zeszycie Naukowym PWSZ im. Witelona w Legnicy. 2020. – 

35 (2). – S. 37–53. 

4. Kravchenko O.O. Inclusive tourism as a scientific problem: an 

interdisciplinary approach. Theoretical and practical aspects of the development of 

the European Research Area: collective monograph \ edited by authors. 2nd ed. Riga, 

Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. S. 81 – 101 

 

у наукових виданнях України (категорія Б): 

1. Моргай Л. А. Питання початкової освіти у творчій спадщині 

українського педагога Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.). // 

https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.32
https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.32
https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.32
https://link.springer.com/bookseries/11156
https://link.springer.com/bookseries/11156
https://link.springer.com/bookseries/11156
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Проблеми підготовки сучасного вчителя  / МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. С.В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2020. 

(подано до друку) 

2. Балдинюк Олена Особливості соціалізації молоді в «Товаристві 

сприяння моральному, розумовому та фізичному розвитку молодих людей 

“Маяк”» / Олена Балдинюк // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 

Вип. 1(3), ч. 1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; 

[голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2020. – С. 6–14. Режим доступу: 

http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/204096  

3. Левченко Н. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з 

молоддю (із досвіду неформальної освіти). Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та перспективи №77 (подано до друку) 

4. Коляда Н.М., Кравченко О.О. Практичний досвід формування «soft-

skills» в умовах закладу вищої освіти // Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2020. – Том 3, № 

27. С. 137–145. Режим доступу: http://www.aphn-

journal.in.ua/archive/27_2020/part_3/26.pdf 

5. Коляда Н. М., Колісніченко А. І. Оцінювання якості підготовки 

вчителів іноземних мов: погляд студентів на сучасну педагогічну освіту // 

Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. –  

С. 83–90. 

6. Кравченко О.О. Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних 

працівників в умовах ЗВО. Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини. 

2020. № 1. С. 95 – 104. 

7. Кравченко О.О. Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами 

інклюзивного туризму. «Актуальні питання корекційної освіти». Збірник 

наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020.  Вип. 

16. Том 1. С. 142 – 153. 

8. Коляда Н., Кравченко О., Чупіна К. Академічна доброчесність як 

складова якості освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти (з досвіду 

роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету. 2020. Вип. 2, ч. 2. С. 95 ‒ 104. 

9. Кравченко О.О. Природотерапія як інноваційна технологія реабілітації 

дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

туризму. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. 

Соціальна робота». 2020. Вип. 2 (47). С. 73 – 77. 

10.  Кравченко О.О. Організаційно-змістові засади дистанційного 

навчання у ЗВО України в умовах карантинних обмежень. Міжнародний 

науковий журнал «Університети і лідерство». 2020. № 1(9). С. 118 – 135. 

11.  Кравченко О.О., Кучер Г.М. Захист прав жінок на рівні громади: 

досвід міста Умань. Інноватика у вихованні. 2020. Том 2. № 11. С. 14 – 21. 

http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/204096
https://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2020/21_1/13.pdf
https://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2020/21_1/13.pdf
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21. Кравченко О. О., Міщенко М. С. Дослідження психологічного стану в 

умовах ізоляції. Габітус. 2020. № 13. URL: 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12792 

12. Кравченко О.О. Нормативно-правові засади впровадження 

інклюзивного туризму як засобу реабілітації дітей та молоді з особливими 

освітніми потребами. Збірник наукових праць Національної академії Державної 

прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2020. № 1. С. 128 – 

147. 

13. Кравченко О.О. Гендерний менеджмент у закладах соціальної сфери: 

стан та перспективи. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Соціальна робота. 2020. 1(6). С. 13 – 18. 

 

 

Коляда Н.М., керівник наукової школи: 

Член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних 

та психологічних наук НАПН України (з 2015 р.) 

Член секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН.  

Секція 19 Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту 

Керівник наукової теми кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та 

історії педагогіки «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та 

практики» (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)» 

Керівник Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства 

подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України при Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

Завідувач науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство 

Черкащини» 

Головний редактор наукового журналу «Соціальна робота та соціальна 

освіта» 

Заступник головного редактора фахового видання «Історико-

педагогічний альманах», внесеного до переліку наукових фахових видань 

України 

Член редколегії журналу «Порівняльно-педагогічні студії», внесеного до 

переліку наукових фахових видань України (Категорія Б) 

Член редколегії журналу «Social Work and Education» – міжнародного 

рецензованого журналу відкритого доступу 

Член редколегії наукового видання «Studia Gdańskie. Wizje i 

rzeczywistość» (Гданська вища школа гуманістична, Польща) 

Член спеціалізованих вчених рад: 

– спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. 

Спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки; 

– спеціалізованої вченої ради Д 74.053.02 в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини. Спеціальності: 13.00.07 – теорія і 

методика виховання; 13.00.05 – соціальна педагогіка. 
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Опонування дисертацій: 

Докторські дисертації: 

Пліско Євгеній Юрійович (18.09.2020) 

Савельчук Ірина Борисівна (22.09.2020) 

Нагрибельний Ярослав Анатолійович (15.10.20) 

Кульчицький Віталій Йосипович (26.11.2020) 

Кандидатські дисертації (доктор філософії):  

Сташук Ольга Олександрівна (30.01.20) 

Кузнєцова Марина Миколаївна (13.11.2020) 

Попова Наталія Олександрівна (24.11.2020) 

 

Відгуки на автореферати – 15 

Експертні висновки – 10 

 

Завдання на 2021 р.: 

з метою інтернаціоналізації освіти продовжувати співпрацю, наукове та 

науково-технічне співробітництво з міжнародними, закордонними закладами та 

організаціями, іноземними фірмами та виробниками; 

забезпечувати інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності 

закладу вищої освіти у світовий освітньо-науковий простір (наукове та 

науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями; маркетингові 

дослідження щодо просування науково-технічних результатів на український та 

світовий ринки; 

широкомасштабне впровадження результатів наукових досліджень і 

науково-технічних експериментальних розробок; 

організація та проведення науково-технічних заходів різного рівня 

(майстер-класів, семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, 

методичних студій тощо). 

 

 

Д.пед.н., проф. Н. М. Коляда 


