






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).



Університет увійшов до міжнародного рейтингу



Член Magna Charta Universitatum





Факультет соціальної та психологічної

освіти Уманського державного педагогічного

університету імені Павла Тичини за

результатами конкурсного відбору отримав

фінансування від Українського культурного

фонду (далі – УКФ) на реалізацію проекту

«Культурно-рекреаційно-туристична

Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта».

Проєкт, розроблений у межах науково-

дослідної теми «Система соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з

особливими потребами засобами інклюзивного

туризму» (державний реєстраційний номер:

0119U103978), спрямований на залучення молоді

та людей з інвалідністю до активної участі в

організації культурного дозвілля та пізнання

об’єктів історико-культурної спадщини регіону.



За звітний період 23 викладачів та аспірантів факультету пройшли

міжнародне стажування:

 Бойченко В.В., Безлюдна Н. В., Дудник Н. В., Дудник О.А., Вахоцька І.О.,

Якимчук І..П., Якимчук Б.А., Полєхіна В.М., пройшли очне наукове

стажування яке було організоване університетом в Туреччині;





 Кочубей Т. Д., пройшла стажування в Інтитут Міжнародних досліджень

Дрездена;

 Коляда Н.М., пройшла стажування на кафедрі Польсько-Українських

Студій Ягеллонського університету (Польща);



Гончар І.Г., Ісаченко В.П., Моргай Л.А., Карпич І.О., Коблик В. О., Жеребко І.А.,

Поліщук О.Р., Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (ISMA

University of Applied Sciences), (Рига, Латвія)



Перепелюк Т.Д., Харченко Н.А., Лівандовська І.А., Гагарін М.І., Гриньова Н.В.,

Чупіна К.О. Андрусик О.О. пройшли наукові стажування в Польській Республіці





З 12.04. по14.04. 2021р. факультет долучився до проведення Міжнародного 

фестивалю психології «Мудрість поколінь» SAPIENTA GENERATIONES



27 травня 2021 р. пройшов ІІ Всеукраїнський симпозіум з

інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму з

міжнародною участю



31 травня 2021 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з

міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі:

теоретико-методологічні та прикладні аспекти»



Факультет долучився до проведення Днів кар’єри ЄС в Уманському

державному педагогічному університеті імені Павла тичини 28-29 квітня 2021

року



21 жовтня 2021 р. було проведено гостьову лекцію в змішаному режимі на

тему «Усна історія та її значення у психології та соціальній роботі».

Гостьовим лектором стала докторантка соціально-психологічного напрямку

Ягеллонського університету з фундації «Добра воля» (Республіка Польща) – Аліна

Добошевська.



22 жовтня 2021 року для здобувачів вищої освіти та викладачів

факультету відбулася гостьова лекція на тему: «Інклюзія та аутизм» від Кетті

Бонавіц – професорки спеціальної освіти, директорки програми MA SPED

Бетельського університету. Спікерка ділилася своїми знаннями та

практичним досвідом, який вона отримувала протягом 25 років в США.



В 2021 році факультет взяв участь в підписанні

Консорціуму між Уманським державним

педагогічним університетом імені Павла Тичини

та ще шість ЗВО України: Комунальним закладом

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради; Рівненським

державним гуманітарним університетом;

Державним вищим навчальним закладом

«Донбаський державний педагогічний

університет»; Державним закладом

«Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К. Д. Ушинського»; Глухівським

національним педагогічним університетом імені

Олександра Довженка; Сумським державним

педагогічним університетом імені

А. С. Макаренка.



Новий рік в Університеті розпочався з подій міжнародного рівня.

4 січня відбулася партнерська зустріч двох закладів вищої освіти –

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

(Україна) та Пряшівського університету в м. Пряшів (Словаччина).

Мета зустрічі – підписання угоди про співпрацю між університетами.




