
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність  

Ради молодих учених факультету соціальної та психологічної освіти 

за 2020 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); 

 

Загалом членами РМУ факультету соціальної та психологічної освіти проведено 

семінари, конференції та видано монографій 9 (з них за кордоном – 4), посібників – 11, 

статей Scopus – 4, Web of Science – 3, у закордонних виданнях – 2, у фахових виданнях 

категорії Б – 31, категорії В – 1, в інших виданнях України – 13. 

Брали участь у Міжнародних конференціях (у межах країни) – 28, та за кордоном – 

12, у Всеукраїнських конференціях – 37, регіональних конференціях – 1. 

Отримано 15 свідоцтв про авторське право та подано ще 2 заявки на його 

отримання.  
б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2019 рік (можна у вигляді 

таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

 

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 ): 

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках 
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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). 

Держбюджетна тема: «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді 
з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (державний 
реєстраційний номер: 0119U103978). За звітний період вивчено та узагальнено 
вітчизняний та зарубіжний науковий досвід з проблематики дослідження; 
обґрунтовано, що інноваційним засобом (технологією) соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з ООП є інклюзивний туризм; схарактеризовано 
міждисциплінарний підхід у дослідженні інклюзивного туризму, що передбачає синтез 
окремих наукових дисциплін та спроможний забезпечити комплексне обґрунтування 
і розробку функціонування системи соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму на методологічному, 
технологічно-практичному й організаційному рівнях. 

«Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики» 

(реєстраційний номер 0111 U 00 75 47), відповідно до кафедральної теми у період 2019 

р. було в’язко участь у семінарах, круглих столах, де висвітлювали актуальні 

проблеми соціально-педагогічної теорії та практики, подано до друку статті у 

журнал «Соціальна робота та соціальна освіта», видано посібник, підготовлено 

студенту до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Проводиться 

підготовка зі здобувача вищої освіти різних освітніх ступенів до написання тезів, 

статей.  

Учасник держбюджетної теми «Соціально-психологічна реабілітація дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» 

(реєстраційний номер  0119U103978), 2020 р. У період з лютого по травень 2020 р. було 

виконано такі роботи: розроблено Положення та обґрунтовано засади діяльності 

Молодіжного центру в умовах ЗВО; узагальнено досвід молодіжних центрів України 

щодо надання послуг молодим інвалідам; вивчено зарубіжний досвід роботи з 

молоддю; здійснено дослідження становища працевлаштування молодих людей з 

інвалідністю в Україні; співавтор колективної монографії «Current issues of inclusive 

tourism introduction in Ukraine and other countries» (Актуальні проблеми впровадження 

інклюзивного туризму в Україні та за кордоном); взято участь у дослідженні 

Державного інституту сімейної та молодіжної політики України з метою аналізу 

ситуації щодо використання молодіжними працівниками онлайн-платформ та 

Інтернет-ресурсів для здійснення молодіжної роботи; обґрунтовано концептуальні 

засади підготовки молодіжних працівників в умовах закладу вищої освіти; розроблено 

освітню програму «Соціальна робота. Молодіжна робота» за освітнім ступенем 

«магістр»; взято участь в організації опитування серед молоді щодо професійної 

зайнятості, яке організоване Інститутом сімейної та молодіжної політики 

Міністерство культури, молоді та спорту України; здійснено дослідження 

фелінотерапії як засобу соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді; 

співавтор колективної монографії «Соціальні та освітні послуги людям з 



інвалідністю: історія, теорія, практика» проведено дослідження та підготовлено 

публікацію «Працевлаштування молоді з інвалідністю в Україні: законодавчий 

аспект». 
 

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

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори): 

 

 

 

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. Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. Збереження психічного 

здоров’я у фахівців інклюзивно-ресурсних центрів : монографія. Умань : 

Візаві, 2020. 212 с. (протокол № 15  від  26 червня 2020 року) 

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

сьогодення : колективна монографія / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, 

Н. В. Левченко, К. О. Чупіна, І. А. Молоченко, О. Р. Поліщук, М. О. Скочко та 

ін.  Умань : Візаві, 2020. 317 с. (протокол № 15  від  26 червня 2020 року) 

3. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / Кравченко О. 

О., Міщенко М. С., Левченко Н. В., Резніченко І. Г., Чупіна К. О., Молоченко 

І. А., Бойко О. М., Загоруйко В. А. Умань : Візаві, 2020. 144 с. (протокол № 15 

від  26 червня 2020 року) 

4. Психологічний супровід та соціально-педагогічна робота в закладі освіти: 

теорія та практика: колективна монографія. Умань: Видавець «Сочінський 

М.М.», 2020. 394 с. 

5. 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. 

№ Назва та Важливі Місце Дата акту Практичні 

з/п 

автори 
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(назва 

впровадження результати, які 

отримано 
  

рівень отриманого 

наукового 

організації, 

відомча 

 

закладом вищої 
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1 2 3 4 5 6 
 



6. Виховання зростаючої особистості : ціннісний вимір : колективна монографія 

/ за ред. О.М. Коберника. – Умань : Візаві 2019 – 222с 

7. 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. 

8. 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. 

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. 

 

 

 за кордоном. 

1. 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) 

2. Kravchenko Oxana, Safin Oleksandr, Chupina Kateryna. 

Social and psychological rehabilitation of students with disabilities,  Current iss

ues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: 

UniKS Press. 225. ISBN 978-83-953988-2-7 

3. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. 

– Poznan : UniKS Press, 2020. 225 p. ISBN 978-83-953988-2-7 (авторський 

колектив – співробітники держбюджетної теми). 

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 

 

– 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. Міщенко М. С. Психологія життєвої кризи особистості :  навч.-метод. посіб. 

Умань : Візаві,  2020. 154 с. (протокол №15 від 26 червня 2020 року) 

2. Супроводжувач осіб з інвалідністю :  навч.-метод. посіб. / О. О. Кравченко, 

М. С. Міщенко, Н. В. Левченко [та ін.]. Умань : Візаві,  2020. 110 с. (протокол №5 від 30 

жовтня 2020 року) 

3. Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні : навчальний посібник МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені павла Тичини, Ф-т соціальної та психологічної 

освіти ; уклад.: Н.М. Коляда, О.О. Кравченко, І.В.  Албул, Ю.В. Підвальна, Ю.Ю. 



Песоцька – Умань: Видавець «Сочінський М. М.» 2020. –156 с. 

4. Теорія та історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Матрос; 

Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 251 с. 

5. Психологія реклами : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Н. Л. Шеленкова. – Умань : Візаві, 2020. – 257 с. 

(Протокол №5 від 30.10.2020). 

6. Техніка управлінської діяльності : навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти 

/ МОНУкраїни, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Прищепа С.М. – 3-

тє вид. допов. та переробл. – Умань : Візаві, 2020. – 172 с. (Рекомендовано Вченою радою 

університету імені Павла Тичини протокол № 5 від  30.10.2020 року) 

7. Медіапсихологія: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини ; уклад.: Н. А Харченко.- Умань : ВПЦ «Візаві», 2020.-Рекомендовано 

Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(протокол №15 від 26 червня 2020 року) 

8. 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. 

9. 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. Умань : 

Візаві, 2020. 227 с. (протокол № 15  від  26 червня 2020 року) 

10. Доступність об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами : навчально-методичний довідник / Кравченко О. О., 

Міщенко М. С., Резніченко І. Г., Чупіна К. О., Молоченко І. А., Білик А. Ю. та ін. Умань : 

Візаві, 2020. 153 с. (протокол № 4 від  4 вересня 2020 року) 

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

профорієнтації та професійної реабілітації людей з інвалідністю / 

О. О. Кравченко,   Н. М. Коляда, О. Р. Поліщук ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 278 с. 

 

 

 
– 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 2 3 4 5 



1 

Kravchenko O., 

Shelenkova N., 

Mishchenko M. 

Development of 
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ін. – Вип. 185]., 2020 р. – С. 143–146. 

4. Матрос О.О. Історія становлення інклюзивної освіти в незалежній Україні: 

соціально-правовий аспект. Соціальна робота та соціальна освіта. Умань, 

2020. №1 (4). – С. 105–112. 

5. Коляда Н.М., Левченко Н.В., Ісаченко В.П. Підготовка фахівців до роботи з 
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теорія психології. Випуск 3. С.332-344. 
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психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами 
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Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020.  Вип. 

16. Том 1. С. 142 – 153. 
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4. Ісаченко Вікторія. Поняття «інформація» в сучасній системі 

комунікативної діяльності соціального працівника Актуальні проблеми 
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роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, 

О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред.  
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База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus   

 

2. 4.3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних Web of Science 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Web of Science   

 

3. 4.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних для соціо-гуманітарних наук Сopernicus. 

4. 4.5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з 

попереднім) 

 

База даних 

Кількість цитувань  

  

2019 2020  

Google Академії 2 1 2 (Шеленкова) 

 8 2 3 (Міщенко) 

 4 8 3 (Прищепа) 

 2 22 3 (Кравченко) 

  1 1 (Підвальна) 



  1 1 (Левченко) 

 1 1 (Бойко) 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 
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К., Калюженко А) місця. Члени РМВ є представниками Національного агенства з якості 

освіти, та членами редколегій наукових журналів. 

Загалом членами РМВ факультету соціальної та психологічної освіти проведено 

семінари, конференції та видано монографій 18 (з них за кордоном – 4), посібників – 12, 

статей Scopus – 3, Web of Science – 3, у закордонних виданнях – 1, у фахових виданнях 

категорії Б – 27, категорії В – 6, в інших виданнях України – 8. 

Брали участь у Міжнародних конференціях (у межах країни) – 28, та за кордоном – 

12, у Всеукраїнських конференціях – 37, регіональних конференціях – 1. 

 
 
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: 

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 

 
   

 
   

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



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): 

 

 

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). 

1. Підвальна Ю. В. «Соціально-психологічні чинники як основа для формування 

поведінки жертви та булера»: наукова стаття – свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір (подано) 

2. Підвальна Ю. В. «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

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     



роботи з людьми з інвалідністю»: наукова стаття – свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір (подано) 

3. Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С.  Монографія «Збереження 

психічного здоров’я у фахівців інклюзивно-ресурсних центрів»  (Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 99301) від 31.08.2020 р. 

4. Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В. Монографія «Соціально-

психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні 

технології природотерапії» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99300) 

від 31.08.2020 р. 

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

дослідників» наукова стаття – свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

96875 від 24.03.2020 р. 

6. 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. (подано на авт.право.) 

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

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 178. С. 237–242. 

(подано на автор. право. 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір колективна монографія 

«Жінки в історії соціальної роботи», автори Коляда Н.М., Кочубей Т.Д., Кравченко О.О., 

Ісаченко В. П. та ін. (№89073 від 29.05.2019 р. 

9.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір навчальний посібник «Людина 

в сучасному соціумі», укладач Ісаченко В. П. (№ 94463 від 05.12.2019 р. 

10.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір навчальний посібник 

«Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери», укладач Ісаченко 

В. П. (№ 94464 від 05.12.2019 р.) 

11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір навчальний посібник 

«Система організації соціальних служб», укладач Ісаченко В. П. (№ 94465 від 05.12.2019 

р.) 

12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичні рекомендації до 

виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота», укладачі  

Коляда Н.М., Ісаченко В. П. (№ 94514 від 06.12.2019 р.) 

13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір стаття «Ведення випадку у 

соціальній роботі: актуальні методи та особливості документування», автори Ісаченко 

В. П., Гончар І. Г. (№ 94591 від 10.12.2019 р.) 

14. Кравченко О.О. Каністерапія в інклюзивному реабілітаційно-соціальному 

туризмі. Науково-практична робота. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 97409 від 30.04.2020 р. 

15. Кравченко О.О.Монографія «Збереження психічного здоров’я у фахівців 

інклюзивно-ресурсних  центрів». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

100837 від 17.08.2020 р. 

16. Кравченко О.О. Монографія «Соціально-психологічна реабілітація дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії». 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100836 від 17.08.2020 р.  

17. Кравченко О.О. Монографія «Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю 

як субʼєкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму 

в громаді». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100250 від 15.07.2020 р 

 
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 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 
    

 


