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Основними напрями діяльності наукової школи «Актуальні проблеми освіти і 

виховання: історія, сучасність, перспективи» у 2020 році були: 

 Концепції виховання в системах освіти України, Європи, Канади та 

Америки 

 Освіта в Україні, Європі, Канаді та Америці: історія та сучасність 

 Психолого-педагогічні засади роботи в умовах сучасного освітньо-

виховного середовища  

 Підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти. 

 

 Членами наукової школи «Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, 

сучасність, перспективи» у 2020 році досліджувалися проблеми: 

- формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та 

України (А. В. Очеретяний); 

- підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти (В. Г. Люльченко); 

- педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку (Ю. Ф. Саврій): 

- підготовка майбутніх соціальних працівників до організації дозвіллєвої 

діяльності студентської молоді (В. Т. Чекаленко, декретна відпустка); 

- виховання у старших дошкільників гендерної толерантності у взаємодії 

закладу дошкільної освіти і сім’ї (О. В. Воєдило); 

- естетотерапія як засіб морального виховання старших дошкільників із 

загальним недорозвитком мовлення (Т. П. Дичок). 

 

 Дослідження, що виконувалися у 2020 році та їх наукові 

результати: 

 Кочубей Т.Д. здійснювала наукове керівництво 4 аспірантами 

(А. В. Очеретяний, М. Лютинська, Ю. Ф. Саврій, А. Штурба), 1 здобувачем 

наукового ступеня доктора філософії (В. Г. Люльченко) та 3 здобувачами наукового 

ступеня доктора наук (О. Г. Бутенко, О. М. Мельникова, О. С. Умрихіна). 

2. Захищені дисертаційні дослідження на здобуття наукового доктора 

філософії   

 Всього захищено дисертацій  членами наукової школи за період діяльності 

19 (з них під керівництвом Кочубей Т.Д. - 18,  у 2020 році захищено 3 (2 – керівник 

Кочубей Т.Д. – керівник – Бутенко О. Г.): 

 Під керівництвом Кочубей Т.Д.: 
 Очеретяним А.В. на тему «Формування життєвих цінностей у студентів 

вищих навчальних закладів США та України» зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні 

науки, 26 серпня 2020 р., рік закінчення аспірантури 2020. 

 Саврій Ю.Ф. «Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку» зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, 20 листопада 2020 р., 

рік закінчення аспірантури 2021. 

  



3. Завершив написання дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) та пройшов попередній 

захист: 

 В. Г. Люльченко з теми «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-

технічної освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) 

 

 Членами Наукової школи також здійснюється наукове керівництво 

аспірантами, здобувачами кандидатських дисертацій. Зокрема: 

 О. Г. Бутенко здійснює керівництво написанням дисертаційного дослідження 

здобувачем О. В. Воєдило з теми «Виховання у старших дошкільників гендерної 

толерантності у взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї» (13.00.07 – теорія і 

методика виховання). 

 І. В. Бабій здійснює керівництво написанням дисертаційного дослідження 

здобувача Т. П. Дичок з теми «Естетотерапія як засіб морального виховання старших 

дошкільників із загальним недорозвитком мовлення» (13.00.03 – корекційна педагогіка) 

 

 Основні результати членів наукової школи оприлюднено у публікаціях та 

на різного рангу конференціях: 

Кочубей Т.Д. 
 Здійснювала керівництво наукової теми кафедри «Актуальні проблеми історико-

педагогічного знання»  (державний реєстраційний № 0111U009198). 

 У межах теми досліджувалися проблеми:  

Періодизація розвитку гігієни в контексті формування санітарно-гігієнічних норм для 

закладів професійно-технічної освіти України; становлення та розвиток соціальної роботи в 

Україні; жінки  в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття і до сьогодення; 

Берта фон Зутнер  

Здійснювала наукове керівництво 4 аспірантами (Очеретяний А., Саврій Ю., 

Лютинська М., Штурба А.), здобувачем наукового ступеня доктора філософії (Люльченко 

В.) та 2 здобувачами наукового ступеня доктора наук (Бутенко О.Г.  «Теоретичні і 

методичні засади підготовки майбутніх педагогів дошкільних закладів освіти до гендерного 

виховання дітей» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Мельникова  О.М. 

«Теорія і практика превентивної педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку в 

закладах дошкільної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей 

011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація 13.00.07 – теорія і методика виховання);  
        Захистили дисертаційні дослідження 2 аспіранти: 

Очеретяний А.В. на тему «Формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних 

закладів США та України» зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, 26 серпня 2020 

р., рік закінчення аспірантури 2020. 

 Саврій Ю.Ф. «Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку» зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, 20 листопада 2020, рік закінчення 

аспірантури 2021. 

 Відбувся попередній захист дисертаційного дослідження Люльченка В.Г. 

«Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти» за спеціальністю 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти.  Протягом 2020-2021 р.р. планується основний 

захист дисертаційного дослідження. 

 Зараховані до аспірантури 3 особи (Рябініна М., спеціальність 231 Соціальна робота, 

Ткачук Ю., спеціальність 231 Соціальна робота,  Васильєв Г., спеціальність 011 – Освітні, 



педагогічні науки) 

Видавнича діяльність: 

6.1. 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; 

 Жінки  в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття і до сьогодення : 

колективна монографія / [Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, Т. Д. Кочубей [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», 2020.  С. 

 
    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. С. 25-38. 

 за кордоном. 

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

університету, зазначити дату і номер протоколу). 

 

Кочубей Т.Д. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з особами,  

які звільняються з місць позбавлення волі / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц.роботи. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2020. 215 с. 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Кочубей Тетяна Дмитрівна, Люльченко Вячеслав Григороич Сутність поняття 

професійна санітарно-гігієнічна компетентність майбутнього інженера-педагога харчового 

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

Випуск 174. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

2019. – С. 45–51. (Індекс Копернікус, Гугл Шолер) 

2. Кочубей Т. Д., Саврій Ю.Ф. Педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку //  

Інноваційна педагогіка : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. Випуск 20. Т. 2. С.83-86. 

3. Кочубей Т.Д., Люльченко В.Г. Періодизація розвитку гігієни в контексті 

формування санітарно-гігієнічних норм для закладів професійно-технічної освіти України  

// Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки.  

2019. Вип. 86(1).  С. 267-271. 

4. Кочубей Тетяна, Рябініна Марина Доступність як важлива умова реалізації прав 

людей з інвалідністю // Соціальна робота та соціальна освіта, 2020 р., Випуск 1 (4). С. 60-71. 

4. Кочубей Тетяна Рецензія на колективну монографію «Current issues of inclusive 

tourism introduction in Ukraine and other countries» Збірник наукових праць «Проблеми 

підготовки сучасного вчителя». Вип. 1(21), ч. 1, 2020 ISSN 2307-4914. С.143-144. 

 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

1. Тетяна Кочубей, Анатолій Очеретяний Роль віртуального освітнього простору 

закладів вищої освіти США у формуванні життєвих цінностей студентів // Актуальні 

проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. 

Барановської. - К.: НАУ, 2020. – С. 103-105.  (http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf) 

2. Кочубей Т.Д., Рябініна М.А. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПРОБЛЕМИ 

МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ в СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ СЕРЕД 

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ // Науковий процес та наукові підходи: методика 

http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf


та реалізація досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 2), 23 жовтня, 

2020 рік. Одеса, Україна: МЦНД. – С. 14-17. 

 

 за кордоном. 

Ryabinina M., Kochubey T. MANIPULATIVE INFLUENCE IN SOCIO-PEDAGOGICAL 

ACTIVITIES // SCIЄNTIFIC DISCUSSION, VOL 2, No 47, (2020). S. 16-20. 

 на всеукраїнських конференціях; 

1. Кочубей Т. Д., Беспалько М. М. Шляхи впровадження  інклюзивного 

навчання в закладах загальної середньої освіти України // Суспільство і особистість у 

сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, 

Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ 

«Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. 

екрана. – С. 47-53. ISBN 978-617-529-257-0 

2. Кочубей Т.Д. Концептуальні підходи до визначення поняття «соціальна 

взаємодія» // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 21 квітня 2020р.) / [ред. кол. : 

Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : Візаві, 2020. – С. 59-61. 

3. Кочубей Т. Д. Ідеї Василя Сухомлинського в контексті «Нової української 

школи». Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: зб. тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / ред. кол.: Топузов 

О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П., Култаєва М.Д. та ін.; 20 травня 2020 р., м. Київ, Інститут 

педагогіки НАПН України. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2020. С. 83-86.  

4. Кочубей Т.Д, Рябініна М. А. Соціально-психологічні особливості 

маніпулятивного впливу в освітньому (УДПУ імені Павла Тичини, тези кафедральної 

конференції жовтень, 2020) 

 

Перелік міжнародних конференцій за кордоном, на яких представлено результати 

досліджень. 

1. Міжнародна наукова конференція «Науковий процес та наукові підходи: 

методика та реалізація досліджень» (23 жовтня, 2020 рік. Одеса) 

2. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої 

професійної освіти» в рамках  Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс 

мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація» ( Київ, НАУ, 20 березня 2020) 

Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні 

висновки. 

1. Відгук на автореферат Гайдук Ольги Володимирівни «Тенденції професійної 

підготовки педагогів фізичного виховання у Німеччині», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти (27 люте 2020) 

2. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Загородньої Алли 

Анатоліївни на тему «Професійна підготовка фахівців економічної галузі у закладах вищої 

освіти Республіки Польща та України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

(14.02.2020)  

3. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Фазан Тетяни Павлівни на 

тему «Підготовка жіноцтва у православних монастирях України до духовно-морального 

виховання дітей (ХІХ – перша чверть ХХ століття)», поданого на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки (15 жовтеня, 2020) 

Рецензування 



1. Рецензія на монографію Мороз Майї Олександрівни «Теоретичні та 

методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у 

процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі»: Житомир, 2020. – 460 с. () травень 

2. Рецензія на монографію А. С. Коваленка Становлення та розвиток вітчизняної 

гітарної освіти (середина ХІХ ‒ початок ХХІ ст.) : монографія. Умань : Видавничо-

поліграфічний центр «Візаві», 2020. 232 с. 

 

Посібники 

1. Організація проведення педагогічної практики студентів ОС «бакалавр» 

спеціальності 016 Спеціальна освіта, укладач Л.В. Колісник (навчально-методичний 

посібник, грудень 2019) 

2. Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні, укладачі Н.М. Коляда, 

О.О. Кравченко, І.В. Албул, Ю.Ю. Песоцька, Ю.В. Підвальна (навчальний посібник, 

15.02.2020) 

3. Новітня історія слов'янських народів. В 2-х частинах, укладач З.В. Священко 

(навчальний посібник, 15.02.2020) 

4. Binytska Kateryna. Comparative Pedagogy: textbook. Khmelnytskyi: 

Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, 2020. 98 p. (Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія, навчальний посібник, березень 2020)  
 

Статті 

1. Поліщук Ольга Методика та педагогічні умови формування морально-

ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи (УДПУ, 

січень 2020) 

2. Дрозд Олена Тріада педагогічних цінностей Василя Сухомлинського (УДПУ, 

січень 2020)  

3. Білик Роман Миколайович Особливості формування працеохоронної 

компетентності майбутніх фахівців професійної освіти (УДПУ, квітень 2020) 

4. Меняйло Вікторія Методологічні засади підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності (УДПУ, квітень 2020) 

5. Іващук Антон Зміст та структура підручників з французької мови у галичині 

(1867 – 1890 рр.) (УДПУ, жовтень, 2020) 

6. Сулаєва Наталія Формальні та нефоромальні ознаки художньої освіти на 

теренах україни від київської русі до 1917 року (УДПУ, жовтень, 2020) 

 

Рецензування студентської наукової роботи під шифром «Педагогіка партнерства» 

на  тему «Педагогіка партнерства у творчій спадщині Олександра Захаренка» (Науковий 

керівник Кірдан О., вузівський тур, УДПУ імені Павла Тичини, 15.02.2020) 

 

9. Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових 

журналів тощо. 

Голова спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.002 Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту Моргай Лілії Анатоліївни на здобуття ступеня доктора 



філософії з галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, 

педагогічні науки» (4 лютого 2020 р.). 

Член спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.001 Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту Войтовської Алли Іванівни на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 23 – «Соціальна робота» за спеціальністю 231 – «Соціальна 

робота» (4 лютого 2020 р.). 

Голова спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.006 Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини з правом до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Підгаєцької Анни Віталіївни на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні 

науки» (26.08.2020). 

Голова постійно діючої докторської спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.002 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (з вересня 2020). 

Член спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 по захисту кандидатських дисертацій зі 

спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.05 – соціальна педагогіка в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини у 2015–2019 рр. 

 

Член редколегії журналу «Проблеми підготовки сучасного вчителя», (Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини, категорія «Б»), внесеного до 

переліку наукових фахових видань України 

 Член редакційної колегії журналу «Історико-педагогічний альманах» 

(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), внесеного до 

переліку наукових фахових видань України 

 Член редколегії журналу «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» 

(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), внесеного до 

переліку наукових фахових видань України 

 Член редколегії журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» (Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини) 

 Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського 

 Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of 

Schools of Social Work, IFSW)  

 Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, 

HES) 

 Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 

 

Участь у конференціях, семінарах тощо 

 

Міжнародні 

3. ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і методичні 

засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін» 

(м. Бар, 23-24 квітня 2020 р.,  Кочубей Т.Д. Методичні засади підготовки майбутніх 

соціальних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах освітніх змін) 

(член оргкомітету). 

4. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої 

професійної освіти» в рамках  Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс 

мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація» ( Київ, НАУ, 20 березня 2020, 

Кочубей Т., Очеретяний А. Роль віртуального освітнього простору закладів вищої освіти 

США у формуванні життєвих цінностей студентів) 

5. ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії 

розвитку університету в контексті євроінтеграції» (Київ, Київський міжнародний 



університет,  19 березня 2020 року, пленарне засідання, Кочубей Т.Д. Особливості 

підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах євроінтеграційних процесів) 

6. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

обдарованості особистості» (УДПУ імені Павла Тичини, 20–21 травня 2020 року, Кочубей 

Т.Д. Технології соціальної роботи з обдарованою особистістю) 

 

7. Четверта Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, 

психологічні та педагогічні аспекти» (УДПУ імені Павла Тичини, 21–22 травня 2020 року, 

Кочубей Т.Д. Роль психодидактики в професійній підготовці майбутніх соціальних 

працівників) 

 

8. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Імплементація 

концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи» (07-08 жовтня 2020 року УДПУ 

імені Павла Тичини, Кочубей Т.Д. Сучасні проблеми інклюзивної освіти в Україні)  

9. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

обдарованості особистості», 20-21 травня 2020 року   

10. Шоста міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього 

середовища: проблеми та перспективи»«modernization of the educational environment: 

problems and prospects» (УДПУ імені Павла Тичини 08-09 жовтня 2020 року, Кочубей Т. 

«Соціально-психологічні проблеми обдарованої особистості») 

11. Міжнародна наукова конференція «Науковий процес та наукові підходи: 

методика та реалізація досліджень» (23 жовтня, 2020 рік. Одеса) 

 

Всеукраїнські 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у 

сучасному комунікаційному дискурсі» (Запоріжжя, Національний університет «Запорізька 

політехніка», 9-10 квітня 2020) 

Шляхи впровадження  інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти 

України 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

підготовки фахівців соціальної сфери» (Умань, УДПУ імені Павла Тичини, 21 квітня 2020 

Кочубей Т.Д., Рябініна М. А. Доступність як важлива умова реалізації прав людей з 

інвалідністю; Кочубей Т.Д.  Концептуальні підходи до визначення поняття «соціальна 

взаємодія») 

3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  

«Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні аспекти» (Умань, 

УДПУ імені Павла Тичини,  квітня 2020, Кочубей Т.Д. Формування просоціальної 

поведінки у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників). 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти в 

незалежній Україні: здобутки і стратегії» (Київ, НАПУ, 20 травня 2020, Кочубей Т.Д. Ідеї 

Василя Сухомлинського у контесті «Нової української школи») 

5. ІV Всеукраїнських психологічних читань  «Удосконалення професійної 

майстерності майбутніх психологів» (4 листопада 2020 р. УДПУ імені Павла Тичини, 

Кочубей Т.Д. Технології надання психологічних  послуг  військовослужбовцям та їхнім 

сім'ям) 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

соціальної педагогіки та соціальної роботи» (15 жовтня 2020 р., УДПУ імені Павла Тичини, 

(Кочубей Т.Д. Технології соціальної роботи з нарко- та алкозалежними особами), Кочубей 

Т. Д., Рябініна М. Асоціально-психологічні особливості маніпулятивного впливу в 

освітньому середовищі), член оргкомітету, виступ на пленарному 



7. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Формування 

здоров’язбережувальних компетентностей молоді в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи» (КВНЗ  «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж», Кочубей Т. Д. 

Історіографічний аналіз становлення вітчизняної системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців педагогічної освіти в контексті здоров’язбереження, жовтень, 2020) 

виступ на пленарному  

8.  

 

Регіональні 

1. Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційний менеджмент в 

управлінні персоналом» (8 жовтня 2020 рік, У Д П У  і м е н і  

П а в л а Т и ч и н И , Кочубей Т.Д. Управління розвитком закладу соціальної сфери)  

                                                                   Семінари 

VIII Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку 

мистецької освіти» (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 17-18 березня 2020 р., 

Кочубей Т.Д. Творчий розвиток особистості засобами мистецтва) 

IV Всеукраїнські психологічні читання «Удосконалення професійної майстерності    

майбутніх психологів», 4 листопада 2020 р. м. Умань  

Мельникова О. М. 

Мельникова О. М. працює  над проблемою превентивного виховання дітей 

дошкільного віку як педагогічної проблеми. Визначено сутність дефініцій «превентивне 

виховання дітей дошкільного віку».  

Видавнича діяльність: 

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

зазначити дату і номер протоколу): 

 в Україні; 

Мельникова О. М. Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї  з 

організації превентивної педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. 

Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної 

освіти і сім’ї : монографія / Л. В. Іщенко, Н. Д. Трофаїла, Л. П. Карнаух [та ін.] ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019. С. 152–173. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 7 від 17 грудня 2019 р.)). 

Мельникова О. М. Освітній простір закладу дошкільної освіти як умова для 

проектування індивідуальної траєкторії розвитку дитини. Психолого-педагогічний супровід 

розвитку дитини в умовах сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти : 

колективна монографія / Л. В. Іщенко, О. М. Мельникова, Л. П. Карнаух [та ін.] ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. С. 26–45. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 р.)). 

 

– Статті: 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Іщенко Л. В., Мельникова О. М. Роль превентивної педагогічної діяльності у 

формуванні моральних установок сучасних дошкільників. Збірник наукових праць. 

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи Вип. 1(3), ч. 1, 2020. С. 72–81. 



 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

1. Мельникова О. М. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей 

дошкільного віку. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики 

імені Я. А. Коменського. Вип. 1(20): Сучасні проблеми обдарованості особистості: 

матеріали 1 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 травн. 2020 р.) / МОН України, 

НАПН України, Ін-т педагогіки [та ін.] ; [редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. за вип.), 

Васьківська Г., Велскоп В. [та ін.]. – Умань: Візаві, 2020.  С 56–58. 

2. Мельникова О. М. Психолого-педагогічні чинники формування моральних 

установок сучасних дошкільників. Вісник Польсько-української науково-дослідної 

лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Вип. 2(21): Актуальні проблеми сучасної 

психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали 4 Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Умань, 21–22 трав. 2020 р.) / МОН України, НАПН України, Ін-т 

педагогіки [та ін.]; [редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. за вип.), Васьківська Г., 

Велскоп В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2020. С. 90–93. 

3. Мельникова О. М. Безпечний освітній простір як основа психічного і 

фізичного здоров’я особистості в сучасному закладі дошкільної освіти. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ 

КОНЦЕПЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: Матеріали  

Першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 07-08 жовтня 2020 року 

.Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 84–86. 

 

 на всеукраїнських конференціях; 

1. Мельникова О. М. Медіація як превентивний засіб вирішення конфліктних 

ситуацій в інклюзивному середовищі закладу освіти. Вісник Науково-дослідної лабораторії 

інклюзивної педагогіки за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-

11 квітня 2020 р.) / [гол. ред. Демченко І.І.]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020 р. Вип. VІ. С. 106–

108. 

2. Мельникова О. М. Особливості організації безпечного освітнього простору в 

закладі дошкільної освіти. Вісник Науково-дослідної лабораторії «Дошкільна освіта: 

історія, перспективи розвитку в XXI столітті» за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

«Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу 

дошкільної освіти і сім’ї» (25 листопада 2020 р.) / [голов. ред. Іщенко Л. В. ; редкол.: 

Мельникова О. М. [та ін] ; відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В.]. – Умань : Візаві, 

2020. – Вип. VII. С. 126–129. 

3. Мельникова О. М., Берегова Ю. Психолого-педагогічні умови використання 

казки в освітньому процесі ЗДО. Перші спроби пошуку  в  науковому просторі : зб. 

матеріалів XVIII Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Особливості організації життєдіяльності 

дитини у сучасному дошкіллі» (08 жовт. 2020 р.) / [голов. ред.: Іщенко Л. В., Кушнір В. М. ; 

відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В. – Умань : Візаві, 2020. С. 6–8. 

4. Мельникова О. М., Гетьман І. Психолого-педагогічний супровід формування 

у дошкільників естетичних сприймань у процесі ознайомлення їх із творами мистецтва. 

Перші спроби пошуку  в  науковому просторі : зб. матеріалів XVIII Всеукр. студ. 

наук.-практ. конф. «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» 

(08 жовт. 2020 р.) / [голов. ред.: Іщенко Л. В., Кушнір В. М. ; відп. за вип.: Журавко Т. В., 

Мельник І. В. – Умань : Візаві, 2020. С. 25–28. 

5. Мельникова О. М., Горобець М. Особливості впливу пізнавальних завдань з 

природи на активізацію розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку. Перші 

спроби пошуку  в  науковому просторі : зб. матеріалів XVIII Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» (08 жовт. 



2020 р.) / [голов. ред.: Іщенко Л. В., Кушнір В. М. ; відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. 

В. – Умань : Візаві, 2020. С. 29–31. 

 

 на регіональних конференціях. 

1. Мельникова О.М., Майданюк Л. Особливості формування життєвих 

компетенцій у дітей старшого дошкільного віку Вісник Українсько-туркменського 

культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. Умань : Візаві, 2019. 

С. 105–108. 

Участь у конференціях 

Визначення змісту поняття “ціннісна орієнтація” у сучасній психолого-педагогічній 

науці // Регіональний науково-методичний  тренінг «Формулювання життєвих мотиваційно-

ціннісних установок»  (Умань,  13 березня 2020 року.) 

Професійна підготовка сучасного педагога: проблеми і орієнтири // Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Розвиток професіоналізму майбутніх педагогів 

дошкільної освіти»  (Умань,  05 листопада 2020 року.) 

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів // П`ята 

міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: 

Проблеми та перспективи»  (Умань,  08-09 жовтня 2020 року.) 

Переваги інклюзивного навчання у закладі дошкільної освіти // Перша міжнародна 

науково-практична конференція «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та 

перспективи» (Умань,  07-08 жовтня 2020 року.) 

Підготовка вихователів до формування у дошкільників навичок, орієнтованих на 

сталий розвиток // Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Впровадження 

сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців 

дошкільної освіти» (Хмельницький,  01 жовтня 2020 року.) 

Техніко-логопедичні засоби для роботи з особливими дітьми // Регіональний 

навчально-методичний семінар «Реалізація інноваційних підходів в оновленому змісті 

освіти дітей з порушеннями слуху» (Умань,  30 вересня 2020 року.) 

Збереження здоров’я дітей дошкільного віку в контексті компетентнісної парадигми 

освіти // Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування здоров’язберігаючих 

компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід»  (Умань,  22 жовтня 2020 

року.) 

Форми роботи для оптимізації процесу успішної адаптації дітей раннього віку до 

нових умов // Регіональний науково-методичний  семінар «Створення та умови 

забезпечення психологічного комфорту в закладах дошкільної освіти»  (Умань,  22 квітня 

2020 року.) 

Формування у дітей уявлень про гендерні ролі засобами мультфільмів // 

Регіональний науково-методичний  семінар «Вплив мультимедійних фільмів на 

формування гендерних стереотипів»  (Умань,  11 березня 2020 року.) 

Педагогічна практика як важливий етап формування готовності до роботи з дітьми // 

Регіональний науково-методичний  семінар «Педагогічна практика як засіб 

професіонального самовизначення студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта»  (Умань,  

20 лютого 2020 року.) 

Літературна творчість – ефективний засіб розвитку творчих здібностей молодших 

школярів // ІІ Всеукраїнський науково-практичний тренінг «РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ:  ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ»  

(лінгво-арт-казкотерапія) (Умань,  21 лютого 2020 року.) 

Педагогічні умови виховання у старших дошкільників поважного ставлення до 

людей похилого віку // Регіональний науково-методичний  семінар «Виховання у 

дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку»  (Умань,  26 лютого 2020 

року.) 



Технологія розвивального навчання у процесі гендерної соціалізації особистості // 

Регіональний науково-методичний  семінар «Психолого-педагогічні засади гендерного 

становлення особистості в умовах взаємодії ЗДО і сім’ї»  (Умань,  04 березня 2020 року.) 

Виховання екологічної культури дітей дошкільного віку // Регіональний науково-

методичний  семінар «Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників»  (Умань,  

13 травня 2020 року.) 

Медіація як превентивний засіб вирішення конфліктних ситуацій в інклюзивному 

середовищі закладу освіти // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»  (Умань,  10-11 

квітня 2020 року.) 

 

Бутенко О.Г. 

Бутенко О. Г. працює над проблемою «Підготовка майбутніх вихователів до 

гендерного виховання дітей дошкільного віку». Обґрунтовано на теоретичному рівні 

педагогічну сутність процесу гендерної соціалізації особистості; розкрито сутність та 

специфіку гендерного процесу. 

Видавнича діяльність: 

6.1. 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; 

 

Бутенко О. Г., Воєдило О. В. Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти та 

сім’ї у вихованні у старших дошкільників поваги до батьків. Психолого-педагогічний 

супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї : монографія 

/ Л. В. Іщенко, Н. Д. Трофаїла, Л. П. Карнаух [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019.  С. 219–240. (Рекомендовано до друку Вченою 

радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол 

№ 7 від 17 грудня 2019 р.)). 

Бутенко О. Г. Діагностико-консультативний супровід корекції гендерних відносин у 

старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти. Психолого-педагогічний 

супровід розвитку дитини в умовах сучасного освітнього середовища закладу дошкільної 

освіти : колективна монографія / Л. В. Іщенко, О. М. Мельникова, Л. П. Карнаух [та ін.] ; 

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

176–196. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 р.)). 

 

 Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 

Bezliudnyi, O., Bevzyuk, M., Demchenko, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Babii, I., Kozii, O., 

Bezliudna, V., Butenko, O., Dudnyk, N., Nikitenko, A., Riaboshapka, O., & Kolesnik, L. (2020). 

Psycho-Pedagogical Conditions for Preparing Future Teachers for Their Interaction with Students’ 

Parents in Inclusive Practice in Primary Schools. BRAIN. Broad Research in Artificial 

Intelligence and Neuroscience, 11(2), 2020. РР. 160–177. 



№ 

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 

Bezliudnyi, O., 

Bevzyuk, M., 

Demchenko, I., 

Tsymbal-Slatvinska, 

S., Babii, I., Kozii, 

O., Bezliudna, V., 

Butenko, O., 

Dudnyk, N., 

Nikitenko, A., 

Riaboshapka, O., & 

Kolesnik, L. 

Psycho-Pedagogical 

Conditions for 

Preparing Future 

Teachers for Their 

Interaction with 

Students’ Parents in 

Inclusive Practice in 

Primary Schools 

http://www.edusoft.ro/

brain/index.php/brain/a

rticle/view/1025  

Broad Research in 

Artificial Intelligence and 

Neuroscience 

11(2), 2020. РР. 160–

177. 

 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

2. Бутенко О. Г., Рябошапка О. В., Воєдило О. В. Моральне виховання 

молодших школярів: педагогіка партнерства в Новій українській школі. НАУКОВИЙ 

ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. 

ДРАГОМАНОВА. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 71 : збірник 

науко- вих праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова.  

Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 42–45. 

 

 Тези доповідей: 

 на всеукраїнських конференціях; 

Бутенко О. Г. Концепція розвитку педагогічної освіти про модернізацію дошкільної 

освіти (гендерне питання). Вісник Науково-дослідної лабораторії «Дошкільна освіта: 

історія, перспективи розвитку в XXI столітті» за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

«Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу 

дошкільної освіти і сім’ї» (25 листопада 2020 р.) / [голов. ред. Іщенко Л. В. ; редкол.: 

Мельникова О. М. [та ін] ; відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В.]. – Умань : Візаві, 

2020. – Вип. VII. С. 24–27. 

Бутенко О. Г., Величко В. Вплив мас-медіа на гендерну соціалізацію дітей 

дошкільного віку. Перші спроби пошуку  в  науковому просторі : зб. матеріалів XVIII 

Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Особливості організації життєдіяльності дитини у 

сучасному дошкіллі» (08 жовт. 2020 р.) / [голов. ред.: Іщенко Л. В., Кушнір В. М. ; відп. за 

вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В. – Умань : Візаві, 2020. С. 13–16. 

Бутенко О. Г., Попук С. Покоління Z у світлі теорії поколінь: проблеми та переваги. 

Перші спроби пошуку  в  науковому просторі : зб. матеріалів XVIII Всеукр. студ. 

наук.-практ. конф. «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» 

(08 жовт. 2020 р.) / [голов. ред.: Іщенко Л. В., Кушнір В. М. ; відп. за вип.: Журавко Т. В., 

Мельник І. В. – Умань : Візаві, 2020. С. 97–101. 

Участь у конференціях і семінарах: 

Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості // Регіональний науково-

методичний тренінг «Формулювання життєвих мотиваційно-ціннісних установок» (Умань, 

13 березня 2020 року.) 

http://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain/article/view/1025
http://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain/article/view/1025
http://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain/article/view/1025


Професійно важливі якості фахівця за спеціальністю «Дошкільна освіта» // 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професіоналізму майбутніх 

педагогів дошкільної освіти» (Умань, 05 листопада 2020 року.) 

Шляхи модернізації освітньої системи України // П`ята міжнародна науково-

практична конференція «Модернізація освітнього середовища: Проблеми та перспективи» 

(Умань, 08-09 жовтня 2020 року.) 

Організація супроводу інклюзивного навчання // Перша міжнародна науково-

практична конференція «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та 

перспективи» (Умань, 07-08 жовтня 2020 року.) 

Реалізація наступності між дошкільною та початковою ланками освіти шляхом 

використання мультимедійних освітніх програм // Міжнародна (заочна) науково-практична 

конференція «Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти» (Хмельницький, 01 жовтня 2020 року.) 

Особливості гендерних відмінностей у дітей з порушенням слуху // Регіональний 

навчально-методичний семінар «Реалізація інноваційних підходів в оновленому змісті 

освіти дітей з порушеннями слуху» (Умань, 30 вересня 2020 року.) 

Впровадження здоров’язбережувальних технологій навчання як основна умова 

формування життєвої компетентності дошкільників // Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, 

розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 2020 року.) 

Вивчення психологічної готовності дитини до школи // Регіональний науково-

методичний семінар «Створення та умови забезпечення психологічного комфорту в 

закладах дошкільної освіти» (Умань, 22 квітня 2020 року.) 

Прояви гендерних стереотипів в сучасних мультфільмах // Регіональний науково-

методичний  семінар «Вплив мультимедійних фільмів на формування гендерних 

стереотипів» (Умань, 11 березня 2020 року.) 

Керівництво педагогічною практикою діагностика і психологічна підтримка 

студентів // Регіональний науково-методичний  семінар «Педагогічна практика як засіб 

професіонального самовизначення студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта» (Умань, 

20 лютого 2020 року.) 

Розвиток літературних здібностей дітей в умовах ціннісної взаємодії // ІІ 

Всеукраїнський науково-практичний тренінг «РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ: ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ» 

(лінгво-арт-казкотерапія) (Умань, 21 лютого 2020 року.) 

Діагностика готовності вихователів до виховання в дошкільників поваги до старості 

та людей похилого віку // Регіональний науково-методичний  семінар «Виховання у 

дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку» (Умань, 26 лютого 2020 року.) 

Мультимедійна технологія у процесі гендерної соціалізації особистості // 

Регіональний науково-методичний семінар «Психолого-педагогічні засади гендерного 

становлення особистості в умовах взаємодії ЗДО і сім’ї» (Умань, 04 березня 2020 року.) 

Виховання екологічної культури дітей дошкільного віку // Регіональний науково-

методичний семінар «Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників» (Умань, 13 

травня 2020 року.) 

Підготовка майбутніх вихователів до гендерного виховання дітей в контексті 

інклюзивної освіти // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 квітня 2020 

року.) 

 

Бабій І. 

У 2020 році науково-дослідна робота здійснювалась у відповідності до теми 

«Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» 

(0116U000114) в межах робочого часу. Було проведено  



- сучасні підходи до організації навчального процесу в інклюзивних групах 

дошкільного закладу; 

- методичний семінар «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової 

самоактуалізації»; 

- практична апробація використання арт-терапевтичних методів у роботі 

гувернера-дефектолога 

Наукові стажування (термін; мета і завдання; науковий результат). 

Комунальний заклад вищої освіти «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»; підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти; свідоцтво Серія ПК № 02137097/021541. 

Третя логопедична онлайн-конференція «Раннє втручання для дітей з ООП»; 

14.03.2020; логопедичні практики, поведінкова аналітика; сертифікат №Н201151. 

 Керівництво студентською науковою роботою, спільні публікації, керівництво 

студентськими гуртками, підготовка студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт тощо. 

Підготувала студентку Котельнікову Вікторію Віталіївну до ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який відбувся у дистанційній 

формі в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, зі 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (за нозологіями) і була нагороджена дипломом ІІІ 

ступеня. Тема доповіді «Використання арт-терапевтичних методів у роботі гувернера-

дефектолога».  

 

Здійснювалося керівництво студентським науковим гуртком «Арт-терапія в освіті та 

соціальній роботі».  

6.Видавнича діяльність: 

– Статті: 

• проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 

1 Bezliudnyi, O., Bevzyuk, M., Demchenko, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Babii, I., 

Kozii, O., Bezliudna, V., Butenko, O., Dudnyk, N., Nikitenko, A., Riaboshapka, O., Kolesnik, L. 

 Psycho-Pedagogical Conditions for Preparing Future Teachers for Their Interaction 

with Students’ Parents in Inclusive Practice in Primary Schools BRAIN. Broad Research in 

Artificial Intelligence and Neuroscience,  11(2), 160-177 

• у наукових виданнях України (категорія Б); 

- Бабій І. В., Бучківська Г. В., Демченко І.І., Нікітенко А. С., Балух М. М., 

Наливайко Н. В. Максимчук І. А., Максимчук Б. А. Проблеми валеологічної освіти в рамках 

системного підходу: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 5 (125) 20. с. 35-43. 

- Бабій І.В., Цимбал-Слатвінська С.В., Застосування діяльнісно-технологічного 

критерію для визначення готовності майбутніх логопедів до взаємодії з дітьми із 

мовленнєвими порушеннями. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : 

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Вип.192. с. 132-148. 

 

Кравчук Н. 

Кравчук Н. П. працює над темою «Психолого-педагогічні особливості організації 

освітнього процесу закладів дошкільної освіти». Розкрито значення формування  соціальної 

поведінки дітей дошкільного віку в процесі їхньої соціалізації, роль організаційної 

діяльності дошкільного навчального закладу у роботі з дітьми із означеної діяльності. 

Видавнича діяльність: 



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; 

Кравчук Н. П. Проблема підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до 

формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Психолого-

педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї 

: монографія / Л. В. Іщенко, Н. Д. Трофаїла, Л. П. Карнаух [та ін.] ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019.  С. 73–93. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 7 від 17 грудня 2019 р.)). 

Кравчук Н. П. Обдарованість дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна 

проблема. Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах сучасного 

освітнього середовища закладу дошкільної освіти : колективна монографія / Л. В. Іщенко, 

О. М. Мельникова, Л. П. Карнаух [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. С. 90–110. (Рекомендовано до друку Вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 

24 листопада 2020 р.)). 

 

 за кордоном. 

Авраменко О. О., Кравчук Н. П. Соціалізація особистості як проблема 

міждисциплінарних досліджень Modern researches in psychology and pedagogy : Collective 

monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. PP. 1–39. 

 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

3. Авраменко О. О., Кравчук Н. П. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної 

освіти до роботи з сім’єю як педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. 

Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 2. С. 

253–259. 

4. Кравчук Н.П. Методологічні підходи щодо проблеми формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти. Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету. Вип. 1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини ; [голов. ред. О. І. Безлюдний].  Умань : Візаві, 2020. С. 105–112. 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

в межах України;  

4. Кравчук Н. П. Інноваційні технології психологічного консультування 

особистості.  Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті» (14-15 травня 2020 року) / [За заг. ред. 

В.М. Кушнір]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 39–42. 

5. Кравчук Н. П. Психологічні проблеми розвитку, навчання й виховання 

обдарованих дітей. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики 

імені Я. А. Коменського. Вип. 1(20): Сучасні проблеми обдарованості особистості: 

матеріали 1 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 травн. 2020 р.) / МОН України, 

НАПН України, Ін-т педагогіки [та ін.] ; [редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. за вип.), 

Васьківська Г., Велскоп В. [та ін.]. – Умань: Візаві, 2020. С. 47–50. 

6. Кравчук Н. П. Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів 

особистості як чинника професійної стійкості майбутнього психолога: стресостійкість та 

тайм-менеджмент. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики 

імені Я. А. Коменського. Вип. 2(21): Актуальні проблеми сучасної психодидактики: 



філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Умань, 21–22 трав. 2020 р.) / МОН України, НАПН України, Ін-т педагогіки [та ін.]; 

[редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. за вип.), Васьківська Г., Велскоп В. [та ін.]. – 

Умань : Візаві, 2020.  С. 76–79. 

 

 на всеукраїнських конференціях; 

1. Кравчук Н. П. Психологічні аспекти виникнення та подолання бар’єрів 

спілкування Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами 

VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та 

інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.) / [гол. ред. Демченко 

І.І.]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020 р. Вип. VІ. С. 141–144. 

2. Кравчук Н. П., Швець Г. Вплив ритмічної гімнастики на формування 

координації рухів та навичок м’язової релаксації дітей дошкільного віку. Перші спроби 

пошуку  в  науковому просторі : зб. матеріалів XVIII Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 

«Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» (08 жовт. 2020 р.) / 

[голов. ред.: Іщенко Л. В., Кушнір В. М. ; відп. за вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В. – 

Умань : Візаві, 2020. С. 150–153. 

3. Кравчук Н. П., Юраш Ю. Використання оздоровчих видів гімнастики у роботі 

з дошкільниками. Перші спроби пошуку  в  науковому просторі : зб. матеріалів XVIII 

Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Особливості організації життєдіяльності дитини у 

сучасному дошкіллі» (08 жовт. 2020 р.) / [голов. ред.: Іщенко Л. В., Кушнір В. М. ; відп. за 

вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В. – Умань : Візаві, 2020. С. 158–160. 

4. Кравчук Н. П., Яблонська Т. Застосування гімнастичних вправ на заняттях 

фізичної культури в ЗДО. Перші спроби пошуку  в  науковому просторі : зб. матеріалів 

XVIII Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Особливості організації життєдіяльності дитини у 

сучасному дошкіллі» (08 жовт. 2020 р.) / [голов. ред.: Іщенко Л. В., Кушнір В. М. ; відп. за 

вип.: Журавко Т. В., Мельник І. В. – Умань : Візаві, 2020. С. 161–163. 

 

 на регіональних конференціях. 

6. Кравчук Н. П. Використання рухливих ігор у роботі з дошкільниками, як 

підготовчий етап до оволодіння навичками спортивних ігор Електронний збірник за 

підсумками проведеного  семінару-практикуму для науковців, педагогів, інструкторів з 

фізкультури закладів дошкільної освіти (ЗДО), студентів  «Спортивні ігри в розвивальному 

просторі ЗДО: досвід, проблеми, перспективи розвитку». 26 лютого 2020 р. С. 107-112. 

 

Участь у наукових конференціях тощо 

 

Психолого-педагогічні особливості формування мотиваційної сфери особистості 

обдарованих дітей // Регіональний науково-методичний  тренінг «Формулювання життєвих 

мотиваційно-ціннісних установок»  (Умань,  13 березня 2020 року.) 

Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення вихователя // 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професіоналізму майбутніх 

педагогів дошкільної освіти»  (Умань,  05 листопада 2020 року.) 

Компетентнісний підхід, як чинник модернізації освітнього процесу в дошкіллі // 

П`ята міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: 

Проблеми та перспективи»  (Умань,  08-09 жовтня 2020 року.) 

Подолання потенційних бар’єрів у навчанні з особливими дітьми // Перша 

міжнародна науково-практична конференція «Імплементація концепції інклюзивної освіти: 

проблеми та перспективи» (Умань,  07-08 жовтня 2020 року.) 

Психолого-педагогічні особливості впровадження освітніх медіа технологій // 

Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Впровадження сучасних технологій 



в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти» 
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