
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність  

Ради молодих учених факультету соціальної та психологічної освіти 

за 2019 рік 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 
факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш 
актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у звітному році 
тощо): 

а) коротка довідка про факультет/інститут (до 7рядків); 

Впродовж 2019 року Левченко Н.В., Шеленкова Н.Л. підготовували студентів, які 
вибороли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузі 
«Соціальна робота», «Вікова та педагогічна психологія». 

Шеленкова Н.Л. взяла участь у ІІ Зимовій школі Української Асоціації дослідників 
освіти у межах проекту Еразмус + (25-28.01.2019 р.) 

Прищепа С.М.З 23-25 квітня 2019 року в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини (факультет фізики, математики та інформатики) пройшла 

навчання за тренінговою програмою з розвитку цифрової й дидактичної компетентностей 

викладачів та студентів закладів вищої освіти. На базі факультет фізики, математики та 

інформатики взяла участь у тренінгових заняттях «Development of Digital and Didactic 

Competences of High School Teachers» (21-25 жовтня 2019 р.) 

Бойко О.М. проходить стажування з“23” листопада 2019 року по“30”листопада 

2019 року в Ризькому міжнародному університеті ISMA. 

Станішевська В.І. проходила курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 

21. 01. 2019 по 22.06.2019 у Національній академії педагогічних наук України ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти. 

Кравченко О.О. 3-7 червня 2019 р. взяла участь у базовому тренінгу «Активні 

громадяни» – це програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і 

соціального розвитку; Голова журі ІІ Всеукраїнського студентського фестивалю-конкурсу 

«Ліга педагогів» (Український дитячий центр «Молода гвардія» та Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, 22-23 травня 2019 р.). 
Спільно із Студентським науковим товариством проведено Всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Актуальні питання професійного розвитку та становлення 
майбутніх фахівців у сучасних умовах» (29.10.2019 р.) 

В межах тижня про академічну доброчесність за участю д.пед. н., професора, 
проректора з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Коляди Н.М. проведено 
наукових семінар «Академічна доброчесність: культура сучасної освіти». 

Загалом членами РМВ факультету соціальної та психологічної освіти проведено 

семінари, конференції та видано монографій 5 (з них за кордоном – 2), посібників – 3, статей 

Scopus – 1, Web of Science – 1, у закордонних виданнях – 5, у фахових виданнях категорії Б – 

4, категорії В – 25, в інших виданнях України – 21. 

Брали участь у Міжнародних конференціях (у межах країни) – 26, та за кордоном – 10, 

у Всеукраїнських конференціях – 31, регіональних конференціях – 1. 

Подано 20 заявою на отримання авторського права. 
б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2019 рік (можна у вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках 
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в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за звітний рік, відповідно до 

таблиці та побудувати діаграму: 

 

II. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими 

напрямами, перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-

технічну діяльність ): 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році дослідженнями і 
розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не 
виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, 
які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, 
фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати 
одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 
застосування); 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування 
за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 
його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування). 
 

III. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами закладу вищої освіти 

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори): 
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IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою (окремо Scopus, Web of Science): 

 

4. Видавнича діяльність: 

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

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

зазначити дату і номер протоколу): 

 в Україні; 

1. Харченко Н. А. Теоретико-методологічні засади застосування теорії 

Г. С. Костюка у сучасній освітній практиці: монографія / 

Харченко Надія Анатоліївна; МОН України, Уманський держ. пед. у-т імені 

Павла Тичини. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. – 188 с. ISBN 978-

966-304-316-6. 

2. Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму \ 

[Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.] ; МОЗ 

України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. 

– 562 с. 

3. Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського 

держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. - Інклюзивне навчання: основні 

принципи та дієві технології:[монографія] / Колектив авторів. – Вінниця, 2018. – 

200 с. (не включено у звіт за 2018 рік) 

 за кордоном. 

1. Koliada Nataliia, Nataliia Levchenko Childrens movement as the basis for youth 

work development: historiography and sources of the problem / Current issues of inclusive 

tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 

978-83-953988-2-7  

2. Кravchenko O. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other 

countries. Poznan: UniKS Press. 225. ISBN 978-83-953988-2-7 

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

зазначити дату і номер протоколу); 

 
– Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою 

університету, зазначити дату і номер протоколу). 

1. Основи соціалізації особистості : навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич. – 

Умань : Візаві, – 2019. – 118 с. 

2. Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта») : 

навчально-методичний посібник / Н.Л. Шеленкова, М.С. Міщенко, О.Р.Поліщук [та 

ін.]; [за ред.О.О. Кравченко]; МОН України, Уманський держ. пед.у-тет імені Павла 

Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 123 с. 

3. Техніка управлінської діяльності : навч. посіб. доповн. / авт.-уклад. Прищепа С.М. – 

Умань : ВПЦ Візаві, – 146 с. 

 
– Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 
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1 

Bezliudnyi, O., 

Kravchenko, O., 

Maksymchuk, B., 

Mishchenko, M., 

Maksymchuk, I. 

Psycho-correction of 

burnout syndrome in 

sports educators 

Journal of Physical 

Education and Sport 

№ 19 (3), 2019, 

Pp.1585–1590 

Web of Science 

2 

Koliada N., 

Kravchenko O., 

Voitovska A 

Social and Economic 
Principles of 
Single Mothers’ 

Support in Ukraine. 

ances in Human 
Factors, Business 
Management and 
Leadership.  

pp 293-303 

(Scopus). 

 у закордонних виданнях; 

1. Шеленкова Н.Л., Подгорна Т. Фізіогноміка як об’єкт психологічних 

досліджень / Н.Шеленкова, Т.Подгорна // ІІІ International Scientific and 

Practical Conference «Topical issues of the development of modern science» (13-

15 November 2019) – Sofia. – 2019. 

2. Кравченко О.О. Інклюзивний туризм як вид соціально-психологічної 

реабілітації студентів з інвалідністю // European Humanities Studies: State and 

Society, Issue 1(I), 2019. 

3. Кравченко О. О. Innovative forms of social and psychological rehabilitation of 

persons with disabilities // European Humanities Studies: State and Society&quot;, 

Issue 1(IІ), 2019. 

4. Кравченко О.О. До питання задоволення потреб населення у соціальних 

послугах (з досвіду міста Умань) \\ East European Scientific Journal (Warshaw, 

Poland). – 2019, part 5. 

5. Кравченко О.О. Nationality Issue in Proletkult Activities in Ukraine \\ АNNALES 

UNIVERSITAT IS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA. LUBLIN – POLONIA. 

VOL. XXXII, 1. 2019. 

 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Шеленкова Н. Дослідження копінг-стратегій в процесі адаптації студентів 

першого року навчання / Н.Шеленкова // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-

т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], - Випуск 1. - 2019.- С.72-77. 

2. Станішевська В. І. Психологічні особливості підлітка як передумова його 

внутрішньоособистісної конфліктності / В. І. Станішевська // ВІСНИК 

Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: 

психологія. Електронне фахове видання. – Хмельницький, 2019. – Вип. 1. 



3. Підвальна Ю. В. «Формування готовності майбутніх соціальних працівників 

до роботи з людьми з інвалідністю» / Ю. В. Підвальна / / Психолого-

педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2 / МОН України Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла тичини : / [голов. ред. С. В. 

Совгіра]. – Умань : Візаві, 2019. – С. 81–88. 

4. Koliada, N. M. and Kravchenko, O. O. (2019), “Social and economic principles of 

supporting people with disabilities through the perspective of professional 

rehabilitation”, Economies’ Horizons, no. 1(8), pp. 44–52. 

 

 у наукових виданнях України (категорія В); 

 

1. Шеленкова Н.Л., Цихоня С.Д. Використання копінг-стратегій в процесі 

адаптації студентів-першокурсників / Н.Шеленкова, С.Цихоня // 

Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. – Умань: Випуск 2. – 2019. – С.79 – 86. 

2. Моргай Л. А. Соціально-виховні та педагогічні ідеї Никифора Яковича 

Григоріїва. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. 

Вип. 178. С. 237–242. 

3. Моргай Л. А. Никифір Григоріїв та його спадщина в науковому дискурсі 

сучасних вчених. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 10, т. 1. С. 43–46. 

4. Коляда Н. М., Моргай Л. А. Джерельна база дослідження педагогічної та 

науково-просвітницької діяльності Никифора Яковича Григоріїва (кінець ХІХ 

– перша половина ХХ ст.). Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 16, т. 2. С. 19–

22. 

5. Міщенко М. С. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя 

/ М. С. Міщенко, О. Р. Поліщук // Психологічний журнал. – Умань, 2019. – № 

2. – С. 33-46. 

6. Матрос О.О. Основні засади соціального захисту та соціально-педагогічної 

інтеграції осіб з інвалідністю в Україні: переваги та проблеми / О.О. Матрос 

// Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н. С. Савченко та 

ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ 

ім. В.Винниченка, 2019. – С.127–132. 

7. Матрос О.О. Становлення та розвиток прав осіб з інвалідністю на освіту та 

працевлаштування в Україні / О.О. Матрос // Інноваційна педагогіка / Ред. 

кол. К.М. Байша, Т.М. Дмитренко, М.М. Козяр та ін. – Випуск 13. – Том 2. – 

Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та 

інновацій, 2019. – С. 137–140. 

8. Карпич І. О. Історія вітчизняного дитячого руху на сторінках українських 

періодичних видань (20-ті – початок 30-х рр. ХХ століття) / І. О. Карпич // 

Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». – 2019. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5647 

9. Карпич І. О. Проблеми теорії та практики соціального виховання в періодиці 

України в 20-х роках. ХХ століття / І. О. Карпич // Інноваційна педагогіка : 

науковий журнал. – Випуск 12. – Том 1. – Одеса : Вид-во ПУ 

«Причорноморський науково-дослідний інститут економіки ті інновацій», 

2019. – С. 119–122. 

10. Карпич І. О., Перфільєва М. В. Проблеми соціалізації дітей та молоді в 

Польщі та Україні / І. О. Карпич, М. В. Перфільєва // Наукові записки / ред. 

кол. В. Черкасов, В. Радул, Н. Савченко та ін. – Випуск 182. – Серія: 

педагогічні науки. – Кропивницький РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 

С. 125–130. 



11. Харченко Н. А. Образ Я майбутніх психологів: теоретико-емпіричний аналіз / 

Харченко Н. А., Парфенюк А. В. // Актуальні проблеми психології: Збірник 

наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 

Том ХІV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ- Ніжин. Видавець 

« ПП Лисенко М. М.». 2019. – С.363 – 370. 

12. Гончар І. Г. Психолого-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в умовах 

інклюзивної освіти / І. Г. Гончар // Науковий журнал «Інноваційна 

педагогіка». ‒ Одеса. – Вип. 11. ‒ Том 2. ‒2019. ‒ С. 144‒148. 

13.  Гончар І. Г. Представництво інтересів людей з інвалідністю у соціальній 

роботі / І. Г. Гончар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: 

«Педагогіка. соціальна робота». ‒ Ужгород. ‒ Вип.1(44). ‒2019. ‒ С. 33‒38. 

14. Прищепа С.М. До проблеми формування підприємницької компетентності 

учнів: сучасні підходи // С.М. Прищепа / Молодий вчений – Херсон – 

Видавничий дім «Гельветика»., 2019. – Випуск 1 (65) січень, С. 383-386. 

15. Прищепа С.М. Життєві цінності у дітей підліткового віку: сутність та 

особливості // С.М. Прищепа / Інноваційна педагогіка, № 2, 2019. – Випуск 12 

(Том 1). – С. 162-165. 

16. Войтовська А. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. Гендерне виховання в 

педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Нова педагогічна думка. 

Рівне. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

2019. № 3 (99). С. 157–160. 

17. Войтовська А. І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід 

студентів з обмеженнями життєдіяльності / О. І. Безлюдний, О. О.Кравченко, 

А. І. Войтовська // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 

2019. – №2 (38). – Режим доступу до журналу.: 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5681 (12.06.19). –Назва з екрану. 

18. Кравченко О.О. До питання соціально-психологічного супроводу студенток із 

сільській місцевості в умовах закладу вищої освіти \\ Інноваційна педагогіка. 

– 2019. – № 10. – С. 148-154. 

19. Кравченко О.О. Освітньо-просвітницька діяльність пролеткульту в Україні 

(1917 – 1932 рр.) \\ Історико-педагогічний альманах. – 2018. – № 2. – С. 31-37. 

(не включено до звіту за 2018 р.) 

20. Кравченко О.О. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід 

студентів з обмеженнями життєдіяльності \\ Народна освіта. - Випуск №2(38), 

2019 р. 

21. Кравченко О.О. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм як складова 

соціальної роботи у громаді (на прикладі м.Умань) \\ Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук. 

пр. / Ред.кол. : Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. Ужгород: Вид-во УжНУ 

«Говерла», 2019. Випуск 2 (45). 

22. Кравченко О.О. До питання надання соціальних послуг одиноким матерям в 

Україні // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія 

[Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (12). – С. 58-64. (не включено до звіту 

за 2018 р.) 

23. Кравченко О.О. Соціально-психологічна реабілітація студентів з інвалідністю 

\\ Соціальна освіта та соціальна робота. – 2019. – № 2. 

24. Кравченко О.О. Гендерний підхід у процесі вивчення навчальної дисципліни 

«Історія соціальної роботи» \\ Соціальна освіта та соціальна робота. – 2018. – 

№ 1. – С. 58-67. (не включено до звіту за 2018 р.) 

25. Коляда Н.М., Кравченко О.О. Молодіжна робота як засіб неформальної 

громадянської освіти \\ Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 19. 

2019. 



 

 в інших виданнях України. 

 

1. Матрос О.О. Інклюзивна освіта дітей з інвалідністю із фізичними 

порушеннями як фактор їх соціальної адаптації / О.О. Матрос // Соціальна 

робота та соціальна освіта. – Умань, 2019. – №3. – С. (подано до друк). 

2. Матрос О.О. Мері Річмонд ( (1861-1928) / О. О. Матрос / Жінки в історії 

соціальної роботи: колективна монографія : / [Коляда Наталія, Кочубей 

Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. 

роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. (подано до 

друк). 

3. Завалко А. М. Нормативно-правовий аспект інклюзивної освіти в Україні. 

Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсонський державний 

університет. Херсон: ВД «Гельветика», 2018. Вип. LXXXII. Том 1. С. 211-

215. 

4. Таран А. М. Саморозвиток майбутніх соціальних працівників як важлива 

педагогічна умова їх професійного становлення. Наукові записки. Серія 

Педагогічні науки. Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка, 2018 р. Вип.173. С. 252-258 

5. Таран А. М. Актуальні проблеми навчання та виховання осіб з особливими 

освітніми потребами. Соціальна робота та соціальна освіта. Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2018 р. Вип. 2. С. 

65-71. 

6. Таран А. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи у 

системі інклюзивної освіти. Український психолого-педагогічний науковий 

збірник. Науковий журнал. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 

2018. Вип. 15. С. 162-167. 

7. Таран А.М.«Особливості створення інклюзивного середовища у закладах 

вищої освіти» Збірник наукових праць ХІСТ Університету „Україна”, 2019 р. 

Вип. 17, С. 70-74. 

8. Харченко Н. А., Психологічні особливості образу Я майбутніх психологів: 

теоретичний аналіз / Харченко Н., Парфенюк А. // Раціогуманістичні студії 

[збірник наукових статей за матеріалами круглого столу 30травня 2019 р.] 

/  за ред. В. Л. Зливков, О. В. Завгородня, Лукомська С. О., Котух О. В. / за 

гол. ред. Зливкова В. Л.–К., 2019. – С. 264 

http://lib.iitta.gov.ua/716259/1/Zb%201_2019%20%281%29.pdf 

9. Гончар І.Г. Заняття 2. Вчимося керувати емоціями / І. Г. Гончар // Від 

абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта») : 

навчально-методичний посібник [Н.Л. Шеленкова, М.С. Міщенко, 

О.Р. Поліщук та ін.] за ред. О.О. Кравченко; МОН України, Уманський держ. 

пед. у-тет імені Павла Тичини. ‒ Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. ‒ С. 12‒23. 

10. Станішевська В. І. Професійний розвиток майбутнього психолога – практика 

/ В. І. Станішевська, С. О. Пастушок // «Вісник Українсько – Туркменського 

культурно-освітнього центру»: збірник тез Українсько – Туркменського 

культурно-освітнього центру. Готується до друку. 

11. Ісаченко В. Нормативно-правове регулювання соціальної роботи з молоддю / 

В. Ісаченко // Соціальна робота та соціальна освіта. – Умань, 2019. – Випуск 

3. – С. 99-105. 

12. Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / [Лепський 

В.В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.]; МОЗ України, 

КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН України, 

http://lib.iitta.gov.ua/716259/1/Zb%201_2019%20%281%29.pdf


Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 

2019. С. 133, 134, 153, 164. 

13. Войтовська А. І., Кравченко О. О., Коляда Н. М. Гендерний центр. 

Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал / [гол. ред. Н. П. 

Павлик, відп. ред. К. А. Марчук]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. 

ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. С. 27–32. 

14. Войтовська А. І., Кравченко О. О., Коляда Н. М. Центр соціально-освітньої 

інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без 

бар’єрів». Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал / [гол. ред. 

Н. П. Павлик, відп. ред. К. А. Марчук]. – Житомир : Вид-во Житомирського 

держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. С. 117–121. 

15. Бойко О.М. Соціальна інтеграція дитини з обмеженими можливостями як 

педагогічна проблема / О. М. Бойко // Журнал «Соціальна робота та соціальна 

освіта». Випуск ІІ (2). Виходить 2 рази на рік. – Умань. – 2019 р. – С.9-14. 

16. Підвальна Ю. В. Альтруїзм – Підвальна Ю. В. // Енциклопедія інклюзивного 

реабілітаційно-соціального туризму [Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда 

Н. М., Кравченко О. О. та ін. ] МОЗ України, КЗ «Черкаська обл. центр 

медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019 р. – С. 140. 

17. Підвальна Ю. В., Мицик Т. О. Соціальна робота з молодою сім’єю в Україні / 

Юлія Підвальна, Тетяна Мицик // Соціальна робота та соціальна освіта. – 

Вип. 2. – 2019 р. – С. 59–65. 

18. Підвальна Ю. В. Сучасні проблеми сімей з дітьми інвалідами в контексті 

соціальної роботи / Юлія Підвальна // Соціальна робота та соціальна освіта. – 

Вип. 3. – 2019 р. – С. 56–60. 

19. Кравченко О.О. Гендерний центр Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини \\ Неформальна освіта: кращі практики і 

проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. 

– Вип. 2. – С. 27-32. 

20. Кравченко О. О. Молодіжний фестиваль соціально-психологічної драми 

«Почуй! Побач!» \\ Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : 

Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. – С. 74-80. 

21. Кравченко О.О. Молодіжний центр «START» Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини \\ Неформальна освіта: кращі 

практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені 

І. Франка, 2019.  – Вип. 2. – С. 80-84. 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

 

1. Шеленкова Н. Психологічні барєри в процесі професійного розвитку 

особистості / Імплементація європейських стандартів в українські освітні 

дослідження : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції 

Української асоціації дослідників освіти (21 червня 2019 р.) /За ред. С.Щудло, 

О. Заболотної, Л.Загоруйко. – Київ – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. –

С.184-186. 

2. Шеленкова Н. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного 

процесу в умовах модернізації освіти / Модернізація освітнього середовища: 

проблеми та перспективи: Матеріали П`ятої Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Умань, 11–12 жовтня 2019 року // FOLIA 

COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької 



лабораторії психодидактики імені Я. А Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. 

– Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 163-165. 

3. Моргай Л. А. Педагогічні погляди у творчій спадщині Н. Я. Григоріїва. 

Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в 

Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 22–23 лютого 2019). 

Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. С. 12–15. 

4. Міщенко М. С. Теоретичні основи дослідження конфліктів у студентів-

психологів / М. С. Міщенко, В. В. Вінярський // Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : 

збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівська 

педагогічна спільнота, 2019. – Ч. 1. – С.43 – 46. 

5. Міщенко М. С. Проблема самореалізації особистості студента 

/ М. С. Міщенко, С. С. Волошин //  Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної 

інтернет- конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 261-263. 

6. Міщенко М. С. Сoцiaльнo-психoлoгiчнi oсoбливoстi aдaптaцiї пiдлiткa до 

нових умов навчання / М. С. Міщенко // Ключові питання наукових 

досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.: збірник тез 

міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівська педагогічна 

спільнота, 2019. – Ч. 1. – С. 54 – 56. 

7. Карпич І. О. Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед молоді / І. 

О. Карпич // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез 

доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 

аспірантів і здобувачів вищої освіти (Рівне, 10 травня 2019 р.) / [ред. кол. : 

Мошинський В. С. та ін.]. – Рівне. – 2019. – 322–333. 

8. Завалко А. М. Тренінг як ефективна форма підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи з особами з особливими потребами. Сучасні наукові 

дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса, 18-19 травня 2018 

р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. С. 68-72. 

9. Таран А. М. Інклюзія як закономірний етап трансформації сучасної системи 

освіти. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 30 листопада – 1 

грудня 2018 р.). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та 

психології», 2018. – Ч. 1. С. 110-114. 

10. Харченко Н. А. Особливості психологічної профілактики шкільного 

насильства / Харченко Н. А., Ємиць Т. О. // Психологія національної безпеки 

і благополучч особистості: тези І Міжнародної науково-практичної 

конференції, 14-15 березня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. - С. 182-184. 

11. Харченко Н.  Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій та 

самоактуалізації як складових образу «Я» майбутніх психологів / 

Харченко Н., Парфенюк А. // МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: матеріали П’ятої 

Міжнародної науково-практичної конференції , м. Умань, 11-12 жовтня 2019 

року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-

дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Каменського / год. ред. 

Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2019. – С.272. 

12. Прищепа С.М. Психолого-педагогічна компетентність класного керівника як 

основа організації виховного процесу / С.М. Прищепа// Модернізація 

освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали П’ятої 



Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 20-21 травня 2019 

року / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 230 с. 

13. Прищепа С.М. Важливість застосування основ проектування у виховній 

діяльності класного колективу // IX Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Сучасний рух науки» м. Дніпро подано до друку 

14. Шаповалюк К. В. Вплив виховання на формування особистості // Міжнародна 

науково практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у 

сфері педагогіки та психології у XXI ст.», (м. Львів 25-26 січня 2019р). – 

Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 1. – 116 с. 

15. Шаповалюк К. В. Гештальтпсихологія як напрям дослідження психічних 

явищ // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та 

фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 1-2 лютого 

2019р). – К.: ГО «Київська науково організація педагогіки та психології», 

2019. – Ч. 3.– 112 с. 

16. Ісаченко В. П. / Управлінська праця менеджерів соціальної роботи. 

В. П. Ісаченко // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в 

Україні та світі : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції   (Одеса, 19–20 квітня 2019 р.). – Одеса, 2019. – С. 45–46. 

17. Ісаченко В. П. Маніпуляції у діловому спілкуванні соціальних працівників 

стан і позиції партнерів по спілкуванню / В. П. Ісаченко // Вектори психології 

– 2019 : матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції 

(Запоріжжя, 24 квітня 2019 р.). – Запоріжжя, 2019. – С. 66–68. 

18. Бойко О.М. Міжнародний інформаційний день програми Еразмус+ в Україні: 

конкурс 2020 р. / Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС 

Еразмус в Україні (м. Київ, 4 листопада 2019 р.) 

19.  Бойко О.М. День Міжнародної академічної мобільності Еразмус+: семінар 

«Як успішно подавати заявки та якісно впроваджувати проекти з 

мобільності» / Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус в 

Україні (м. Київ, 5 листопада 2019 р.) 

20. Бойко О.М. День індивідуальних можливостей Еразмус+ / Міжнародний 

інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус в Україні (м. Київ, 6 листопада 

2019 р.) 

21. Бойко О.М. День Жана Моне Еразмус+: Як успішно впроваджувати проект 

Жан Моне / Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус в 

Україні (м. Київ, 8 листопада 2019 р.). 

22. Підвальна Ю. В. Менеджмент соціальної роботи та культура управління / Ю. 

В. Підвальна // Психологія та педагогіка у ХХI столітті: перспективні та 

пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Київ, 31 травня – 1 червня 2019 р.). С. 16–18. 

23. Кравченко О.О. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з 

учасниками бойових дій \\ Соціальна робота і сучасність: теорія та практика 

вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 

березня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Гавва О. В., Казаков М. А., Колотило М. 

О., Новіков Б. В., Покулита І. К. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. 

24. Коляда Н.М., Кравченко О.О., Каштан С.М. Підготовка майбутніх соціальних 

працівників до надання соціальних послуг видами інклюзивного туризму \\ 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і 

прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» // 

Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЛА НАУ, 2019. 

25. Кравченко Оксана, Молоченко Інна. Становлення системи надання 

соціальних послуг в україні \\ Соціологія та соціальна робота в умовах 

національних та регіональних викликів: Матеріали доповідей та повідомлень 



Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської, 

Ф.Ф. Шандора. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. 

26. Кравченко О., Чупіна К. Адаптація студентів з особливими освітніми 

потребами до навчання в ЗВО \\ Матеріали ХІХ Міжнародної науково- 

практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, 

перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, м. Київ 

 

 за кордоном. 

 

1. Шеленкова Н.Л., Андросова А.С. Особливості подружніх конфліктів / Nauka i 

edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-

Prakt.(30 pazdziernika 2019 roku) / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Łódź:Nowa 

nauka, 2019. – S. 96-98. 

2. Шеленкова Н.Л., Подгорна Т.І. Важливість емоційного інтелекту для 

особистості / Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I 

Międz. Konf. Nauk.-Prakt.(30 pazdziernika 2019 roku) / Pod red. 

M.Andrzejewskiego. – Łódź: Nowa nauka, 2019. – S. 69-72. 

3. Шеленкова Н.Л., Цихоня С.Д. Практичні рекомендації для підвищення 

ефективності копінг-поведінки у студентів-першокурсників / Nauka i edukacja 

w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I Międz. Konf. Nauk. Prakt.(30 

pazdziernika 2019 roku) / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Łódź: Nowa 

nauka, 2019. – S. 79-81 

4. Шеленкова Н.Л., Гасанова Л.І. Булінг та конфлікт: розмежування понять / 

Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I Międz. Konf. 

Nauk.-Prakt.(30 pazdziernika 2019 roku) / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Łódź: 

Nowa nauka, 2019. – S. 90-92. 

5. Шеленкова Н.Л. Механізми впливу в рекламній діяльності / матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку 

психології як науки в країнах ЄС та в Україні» (1–2 лютого 2019 року). – 

Варшава, Республіка Польща. Режим доступу: 

6. Шеленкова Н.Л. Теоретичні основи вивчення індивідуально-особистісних 

особливостей студентів-психологів / «Scsence progress in European countries  

new concepts and modern solutions» ^ Papers of the 6 th International Scientific 

Conference. April 19, Stuttgart, Germany. – P.199-204. 

7. Шеленкова Н. Аналіз досліджень впливу реклами на цінності сучасної молоді 

/ Osiągnięcia naukowe i perspektywy: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. (31 maja 

2019) / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2019. – S.77-78. 

8. Міщенко М. С. Особистісно-професійна самореалізації студентів 

М. С. Міщенко // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: materily ІІІ 

Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. – Katowice, 2019. – Рр. 78-

80. 

9. Міщенко М. С. Психологічна підготовка бійця до екстремальних 

умов/ М. С. Міщенко, С. Г. Руденко // Osiągnięcia naukowe I perspektywy: 

materialy І Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. – Wrocław, 2019. 

– Pp. 79 -81. 

10. Міщенко М. С. Готовність іноземних студентів до навчання у закладх вищої 

освіти України / М. С. Міщенко // Nauka i edukacja w warunkach zmian 

cywilizacyjnych: materialy I Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna. 

(Польща, 30 жовтня 2019 р.) ПОДАНО 

 

 на всеукраїнських конференціях; 

 



1. Шеленкова Н., Бархатова А. Проблема вивчення почуття провини / Сучасні 

тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги. Збірник 

наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції(м. Умань, 30 травня 2019 року) / За ред. Т.Д. Перепелюк / М-во 

освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини, ФСПО. – Умань, 2019. –С. 73-75.  

2. Шеленкова Н.Л., Андросова А.С. Використання нумерології  психологічній 

практиці / Актуальні питання сучасної психології : збірник матеріалів VІІІ-

мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 28-29 жовтня 2019 р. / гол. 

ред. Сафін О.Д. Умань. С. 52-54. 

3. Моргай Л. А. Видавнича діяльність Н. Я. Григоріїва: історичний аспект. 

Наукова молодь – 2018: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

вчених (Київ, 16 листопада 2018). Київ, 2018. С. 95–99. 

4. Моргай Л. А. Джерельна база педагогічної спадщини Никифора Яковича 

Григоріїва (1883–1953 рр.). Форми репрезентації джерел з історії освіти: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 15 травня 2019). Київ, 2019. 

С. 18–20. 

5. Моргай Л. А. Діяльність закладів соціальної сфери щодо соціальної роботи з 

людьми похилого віку. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та 

соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Умань, 11 жовтня 2019 р.) .Умань, 2019. – С. 100-104. 

6. Міщенко М. С. Проблема професійного становлення студентів-психологів 

7.  М. С. Міщенко, В. В. Вінярський // Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвиток: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 

50. – С. 161 – 164. 

8. Міщенко М. С. Психологія агресивності підлітка / М. С. Міщенко, 

В. Я. Осаулко // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 235-237. 

9. Міщенко М. С. Психологічні особливості самореалізації особистості 

студентів / М. С. Міщенко, С. С. Волошин // Соціально-психологічні умови 

розвитку дітей і молоді в сучасному освітньому просторі: матеріали 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Умань, 2019. 

– С. 16-20. 

10. Міщенко М. С. Психологічне забезпечення діяльності в екстремальних 

умовах / М. С. Міщенко, С. С. Волошин // Сучасні тренінгові технології для 

розвитку особистості: еко-тренінги: збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань, 2019. – С. 48-51. 

11. Матрос О.О. Освітньо-професійне становище осіб з інвалідністю при виборі 

фахової спеціальності / О.О. Матрос // Актуальні проблеми соціальної 

педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Умань, 11 жовтня 2019 р.) / [ред. кол. : Безлюдний 

О.І. та ін.]. – Умань : Візаві, 2019. – С. 95–98. 

12. Матрос О.О. Права дітей з інвалідністю на освіту / О.О. Матрос // Соціальна 

робота: минуле, реалії та перспективи : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у 

гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 

21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від 

витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / За заг. ред. Н.М. Коляда. 

– Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 16–18. 



13. Матрос О.О. Система соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні на 

сучасному етапі / О.О. Матрос // Актуальні проблеми підготовки фахівців 

соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського наукового-методичного 

семінару (Умань, 25 квітня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : 

Візаві, 2019. – С. 81–84. 

14. Карпич І.О. Соціальна робота у сфері зайнятості населення» / І. О. Карпич // 

Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали 

Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 25 квітня 2019 р.) / 

[ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 46–48. 

15. Карпич І.О. Особливості гендерної соціалізації особистості / І. О. Карпич // 

Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї 

Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Просоціальна 

особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару 

«Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 24 травня 2019 р.) / [ред. 

кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 90–92 

16. Карпич І. О. Право дітей на оздоровлення в історичному контексті / 

І. О.Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи 

: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 

11 жовтня 2019 р.) / [ред. кол. : Безлюдний О. І. та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2019. 

– С. 62–66. 

17. Таран А. М. Особливості створення інклюзивного середовища ЗВО. Наукова 

молодь: зб.матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, (Київ, 16 

листопада 2018 р.) 

18. Гончар І.Г. Завдання та обов’язки асистента вчителя в інклюзивній освіті / 

І. Г. Гончар // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної 

роботи: матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції (Умань, 11 

жовтня 2019 р.) [ред. кол Безлюдний О.І. та ін.]. ‒ Умань: ВІЗАВІ, 2019. ‒ 

С. 36‒38. 

19. Гончар І.Г. Компетенції та компетентності у професійній підготовці 

соціального працівника / І.Г. Гончар // Актуальні проблеми соціальної 

педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнського науково 

практичного семінару (Умань, 25 квітня 2019 р.) / [ред.кол. : Коляда Н.М. та 

ін.]. Умань : ВПЦ : «Візаві», 2019 – С. 37‒40. 

20. Прищепа С.М. Підприємливість та ініціативність як філософсько-педагогічна 

складова духовної сфери особистості / С.М. Прищепа // X Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми підготовки 

сучасного педагога: теорія, історія, практика» (29 листопада 2019 р) подано 

до друку 

21. Шаповалюк К. В. Формування професійної свідомості майбутнього 

психолога // VІІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні 

питання сучасної психології» 28-29 жовтня 2019 р. / гол. ред. Сафін О.Д. 

Умань. 117 с. 

22. Ісаченко В. Особливості організації соціально-педагогічної роботи з 

учнівською молоддю у територіальній громаді / В. Ісаченко // Соціальна 

робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської наукову-

практичної з міжнародною участь «Просоціальна особистість у гендерному 

вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 

2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до 

сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / За загал. ред. Н. М. Коляда. – Умань 

: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 50–52. 



23. Ісаченко В. Соціальна програма активізації молоді як базова технологія 

реалізації молодіжної політики / В. Ісаченко // Актуальні проблеми соціальної 

педагогіки та цільної роботи (Умань, 11 жовтня 2019 р.) / [ред. кол. : 

Безлюдний О. І. та ін.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2019. – С. 57–59. 

24. Войтовська А. І. Нормативно-правові аспекти соціального захисту жінок- 

військовослужбовців. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та 

соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Умань, 11 жовтня 20196 р.) / [ред. кол. : Безлюдний О. І. та ін.]. Умань : 

ВІЗАВІ, 2019. – С. 22-26. 

25. Войтовська А. І. «Інвалідність» та заборона дискримінації. / А. І. Войтовська, 

О. О. Кравченко // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: 

матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та 

науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» 

(Умань, 29 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019. – С.66-69. 

26. Войтовська А. І. До проблеми гендерно-чутливого спілкування студетської 

молоді / А. І. Войтовська / Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: 

матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та 

науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» 

(Умань, 29 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019. – С.86-88. 

27. Підвальна Ю. В. Соціальна робота з обдарованими дітьми / Ю. В. Підвальна 

// Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та 

прикладні аспекти» (Умань, 21–22 травня 2019 р.,) та науково-методичного 

семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.). 

С. 25–27. 

28. Підвальна Ю. В. Вплив взаємопідтримки батьків на соціалізацію дітей з 

інвалідністю / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми соціальної педагогіки 

та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Умань, 11 жовтня 2019 р.) . Умань, 2019. – С. 100-104. 

29. Кравченко О.О. Соціально-психологічний супровід студенток з інвалідністю 

в умовах закладу вищої освіти \\ Актуальні проблеми особистісного 

зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 

року)] / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во 

освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 

Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. 

30. Войтовська А. І., Кравченко О. О. До питання гендерної соціалізації дитини в 

сім’ї. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали 

Всеукр. наук.-метод. сем., 25 квіт. 2019 р. Умань.: Візаві. 2019. С. 67-69. 

31. Кравченко О.О. Нормативно-правове забезпечення гендерної рівності в 

Україні \\ Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11 жовтня 

20196 р.) / [ред. кол. : Безлюдний О. І. та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2019. 

 

 на регіональних конференціях. 



 

1. Моргай Л. А. Соціально-виховні ідеї українського педагога Никифора 

Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.). Права дітей від витоків до сьогодення: 
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4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Scopus. 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus   

 

 4.3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Web of Science 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Web of Science   

 

 4.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

для соціо-гуманітарних наук Сopernicus. 

 4.5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім) 

 

База даних 

Кількість цитувань  

  

2018 2019  

Google Академії 3 1 2 (Шеленкова) 

 2 3 3 (Міщенко) 

 1 6 3 (Прищепа) 

 2 22 3 (Кравченко) 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 7 рядків). 

Впродовж 2019 року члени Ради молодих учених факультету готували 

призерів Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузі 

«Соціальна робота», «Вікова та педагогічна психологія». Брали участь у ІІ 

Зимовій школі Української Асоціації дослідників освіти у межах проекту 

Еразмус +. 

Проходили стажування як в Україні, так і Ризькому міжнародному 

університеті ISMA. Брали участь у тренінгах програми Британської Ради для 

молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку; та програми 

Еразмус +. 

Загалом членами РМВ факультету соціальної та психологічної освіти 

проведено семінари, конференції та видано монографій 5 (з них за кордоном – 

2), посібників – 3, статей Scopus – 1, Web of Science – 1, у закордонних виданнях 

– 5, у фахових виданнях категорії Б – 4, категорії В – 25, в інших виданнях 

України – 21. 

Брали участь у Міжнародних конференціях (у межах країни) – 26, та за 

кордоном – 10, у Всеукраїнських конференціях – 31, регіональних конференціях 

– 1. 

Подано 20 заявою на отримання авторського права. 



Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 
 

 

VII. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи - до 30 рядків). 

Науково-практичний Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів». 

Метою створення і діяльності науково-практичного Центру є консолідація зусиль 

відповідних структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади та 

громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну підтримку осіб з 

обмеженими можливостями щодо їх адаптації до студентського та педагогічного колективу, 

інтеграції у освітнє та соціальне середовище, створення умов для саморозвитку та 

самореалізації, розвиток соціальної активності, автономності, відповідальності та мобільності 

осіб з особливими потребами. 

Лабораторія Вдосконалення майстерності практичного психолога. 
Метою діяльності лабораторії є організація та проведення ґрунтовних досліджень з проблем 

вдосконалення і розвитку психологічної майстерності; забезпечення фахівців сучасною 

актуальною науковою інформацією, методичними розробками; організація науково-

практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом викладачів 

закладів вищої освіти 

Лабораторія педагогічної майстерності. Метою створення і діяльності є: проведення 

ґрунтовних досліджень з окресленої  проблеми, забезпечення працівників освіти сучасною 

актуальною науковою інформацією, дидактичними матеріалами. 

Лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини» Проведення досліджень в 

лабораторії здійснюється за такими напрямами: освіта на Черкащині, педагогічна думка 

Черкащини; науковий доробок учених Черкаського краю. У науково-дослідній лабораторії 

«Педагогічне краєзнавство Черкащини» 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 

проводити науково-пошукову та краєзнавчу роботу в школі, усвідомлюють її значення у 

вихованні учнів. 

 

VIII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 
організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового 
співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і 
науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи 
розвитку) (до 20 рядків). 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання 

науково-дослідних робіт або отримано гранти): 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях  

Кількість молодих учених, 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у закладі 

вищої освіти або 

науковій установі після 

закінчення аспірантури 

2019 
   

 
   

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 
 
 



 

 

IX. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням 

окремо кожної бази та відповідного трафіка). 

 
8. Патентно-ліцензійна діяльність: 

8.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну 

модель) − автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и); 

8.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 

 
X. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в 
УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

Участь у діяльності Науково-дослідного центру педагогічного 

краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН та МОН України та 

діяльності науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство 

Черкащини» (в межах робочого часу). 

Участь у розробці наукових тем кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та 

практики» (реєстраційний номер 0111U007547) та «Актуальні проблеми 

історико-педагогічного знання» (реєстраційний номер 0111 U 00 91 98): 

В межах робочого часу працюю над темою «Сучасні тенденції 

формування підприємницької компетентності учнівської молоді», що є 

складовою кафедральної теми «Формування компетентного вчителя в умовах 

освітнього середовища вищого навчального закладу» (реєстраційний номер № 

0111U007536). В результаті вивчення та аналізу психолого-педагогічної літератури 

визначено сутність поняття «підприємницька компетентність», встановлено 

основні завдання підприємницької компетентності. Проаналізовано та доведено 

ефективність польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва», 

що був реалізований в 13 областях України. Виокремлено стадії формування 

підприємницької компетентності учнівської молоді в Україні. В результаті 

дослідження опубліковано 2 статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз, 1 стаття – у Міжнародній (м. Гродно), 1 – Всеукраїнській 

Країна-партнер 

(за алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 
 

№ 

з/п 

Реєстрацій 

реє номер 

Назва твору 

Автори 

Рік  

1  2 3 4 
1     



конференціях, 1 – стаття у збірнику наукових праць (Люблін, Польща).  
 

XI. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

Оновити дані про закупівлю за звітний рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  ___________ ПІП 

 

Декан факультету  ____________ПІП 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою та 

мовою оригіналу) і його марка, фірма-

виробник, країна походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) для 

якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, тис. 

гривень 

1 2 3 4 
    

 


