




Викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи є:

Членами Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (IFSW)

International Association of Schools of Social Work (Австралія, Мельбурн) та

членами Товариства істориків освіти Великої Британії History of Education

Society (UK) (Велика Британія, Ліверпуль).



Доцент кафедри соціальної педагогіки та

соціальної роботи Клименко Юлія Анатоліївна є

членом Європейської Асоціації Транзакційного

Аналізу (European Association of Transactional Analysis

EATA). Членський квиток № 72 (дійсний до 20 березня

2021 року), ЄАТА



Науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки та

освітнього менеджменту спільно із зарубіжними співорганізаторами

видано 3-и збірника матеріалів Міжнародних науково-практичних

конференцій – Вісників Польсько-української науково-дослідницької

лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського:

І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми

обдарованості особистості» (м. Умань, 20–21 травня 2020 р.);

ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні

проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та

педагогічні аспекти» (м. Умань, 21–22 травня 2020 р.);

VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація

освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 08–09

жовтня 2020 р.).



Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Кочубей Т. Д. є

членом редколегії журналу Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 Коляда Н.М. доктор педагогічних наук, проф., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної

роботи є членом редколегії журналу «Social Work and Education» – міжнародного рецензованого журналу

відкритого доступу.



Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

виконують обов’язки у редакційних колегіях зарубіжних наукових журналів:

головного редактора: «Jurnalul stiintific al dunarll» (Молдова), «Jurnalul umanistic

al nistrului» (Молдова) (д. пед. н., проф. Осадченко І. І.);

 заступника головного редактора: «Балканско научно

обозрение» (Болгарія), «Хуманитарни Балкански изследвания» (Болгарія), «Научен

вектор на Балканите» (Болгарія) (д. пед. н., проф. Осадченко І. І.).



«Активні громадяни» – це програма Британської Ради для молоді у галузі

міжкультурного діалогу і соціального розвитку (2019-2020 рр.). Здобуто

перемогу у конкурсі проєктів «Student Action: Програма розвитку лідерських

компетенцій студентів». Відповідно проєкт «Академічна доброчесність як

складова якості освітнього процесу» отримає фінансову допомогу на

реалізацію від Британської Ради у 2020 р..





Викладачі факультету взяли участь у програмі особистісного та

професійного розвитку молоді «Державотворець», ініційованій

Міністерством молоді та спорту України та Українською академією

лідерства у межах проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у

протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI).



Стажування та відрядження викладачів факультету за

кордоном (заклад перебування (країна), терміни, мета та зміст
роботи).

Байда С. П. к. псих. н., викладач кафедри психології;

Гуртовенко Н. В. к. псих. н., викладач кафедри психології

розпочали наукове стажування «Академічна доброчесність» на базі

Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, Варшава.



Ковальчук Юлія Валентинівна навчається за програмою подвійного диплому у

Prešovská univerzita v Prešove (Пряшівському університеті, м. Пряшів,

Словацька Республіка);

Шахрай Вікторія Євгеніївна навчається за програмою подвійного диплому у

Prešovská univerzita v Prešove (Пряшівському університеті, м. Пряшів,

Словацька Республіка).



Мовчан Євгеній:

заклад: Інститут Європейської Культури;

- країна: м. Гнєзно, Польща;

- кредитна чи ступенева мобільність, програма: ступенева

академічна мобільність, програма подвійного диплому;

- спеціальність: менеджмент;

- терміни навчання: з 01.10.2020 по 31.05.2021 рр.



Будегай Вікторія та Господаренко Ірина :

заклад: Вища професійна школа імені Яна Амоса Коменського;

країна: Польща, м. Лєшно;

кредитна чи ступенева мобільність, програма: Програма кредитної

академічної мобільності;

спеціальність: Педагогіка вищої школи;



 Барсегян Гаяне

 Спеціальність: 053 психологія

 Освітній ступінь: бакалавр

 Курс: 2

 Форма навчання: заочна

 Громадянство: громадянка Арменії





Спільно із зарубіжними співорганізаторами організовано та

проведено Міжнародні науково-практичні конференції:

 III Всеукраїнську заочну наукову конференцію з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному

вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти»(м. Умань, 23 квітня 2020 р.);

 VІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи»

(м. Умань, 08–09 жовтня 2020 р.);

 І Міжнародну науково-практичну конференцію ««Сучасні проблеми обдарованості особистості» (м. Умань, 20–21

травня 2020 р.);

 І Міжнародну науково-практичну конференцію «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та

перспективи» (м. Умань, 07–08 жовтня 2020 р.);

 ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські,

психологічні та педагогічні аспекти» (м. Умань, 21–22 травня 2020 р.);



В грудні 2020 та січні 2021 року, студенти факультету взяли участь в

опитуванні від міжнародного Проєкт у U-Multirank.

Проєкт U-Multirank збирає дані для багатовимірного глобального

рейтингу вищих навчальних закладів, порівнюючи ефективність

університетів в галузі викладання та навчання, проведення досліджень,

передачі знань, міжнародної діяльності та регіональної співпраці.










