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 ЗВІТ 

ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2021 – 2022 н. р. 

 

1. Професорсько-викладацький склад факультету та робота щодо підвищення його 

рівня 
 

1. Професорсько-викладацький склад факультету/інституту та робота щодо підвищення 

його рівня: 

1.1. Характеристика професорсько-викладацького складу факультету/інституту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Кафедра 

соціальної  

педагогіки 

та 

соціальної 

роботи 

25 32% 24 96% 4 16% 20 80% 0 0 1 4% 0 0 1 4% 0 0 

2 Кафедра 

психології 

34 44% 31 91% 4 12% 20 59% 6 18% 3 9% 2 6% 1 3% 0 0 

3 Кафедра 

педагогіки 

та 

освітнього 

менеджме

нту 

19 24% 17 89% 4 21% 12 63% 1 5% 2 11% 2 11% 0 0 0 0 

Вс

ьог

о 

 78 100%                 

 

 

1.2. Кількість осіб, що пройшли підвищення кваліфікації та/або стажування у 

звітному навчальному році. 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Полєхіна В.М. 

1.Стажування«Soft skills development in teaching professional training», яке проводилося 

Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» 

спільно із Західно-Фінляндським Коледжем з 01.10.2021 року до 12.11.2021 року– 180 год. (6 

кредитів ECTS) Сертифікат 081321-029 від 12. 11.2021 р. «IIASC» and West Finland College, 

Huittinen 

2. VIII Міжнародна  науково-практична конференція «MODERN DIRECTIONS OF 

SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT» 26-28 січня  2022 коку,Чикаго, США -24 год. (0,8 

кредитів ECTS) 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Європейські практики інклюзивної 

освіти Київ 12-  травня 2022 року, certificate № EUPIE-000024, 6 годин, 0,2 ЄКТС 
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4.  Підвишення кваліфікації  051 Економіка, ПК №02125639/006031-22 «Удосконалення 

професійних компетентностей  у галузі економіки та економічної політики» 30 год. (1 кредит 

ECTS) 

Бойко О.М. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

тема: «Економічні засади соціального захисту», 21.02.2022 року по 14.03.2022 року, 30 год. / 

1 кредит ЄКТС, ПК№02125639/006010-22 

Войтовська А.І. 

1. Спеціальність: 231 Соціальна робота. Напрям: «Інноваційні технології викладання 

дисциплін соціального циклу». Тема: «Особливості викладання у вищій школі (ОС «Доктор 

філософії», спеціальність 231 Соціальна робота). Кількість годин: 30 год/1 кредит ЄКТС. З 

15.11.2021 по 19.11.2021 

2. Спеціальність: 051 Економіка. Напрям: «Удосконалення професійних 

компетентностей у галузі економіки та економічної політики». Тема: «Економічні засади 

соціального захисту». Кількість годин: 30 год/1 кредит ЄКТС. З 21.02.2022 по 14.13.2022. 

Шевчук О.М. Сертифікат ПК № 02125639/006036-22 Виданий Шевчук Оксані Миколаївні 

про те, що з 21.02.2022 року по 14.03.2022 року вона підвищила кваліфікацію зі спеціальності: 

051 Економіка за напрямом: «Удосконалення професійних компетентностей у галузі економіки 

та економічної політики» на тему: «Економічні засади соціального захисту». Кількість годин: 30 

год./1 кредит ЄКТС. Дата видачі 14.03.2022 р. Реєстраційний номер: 6036 

Моргай Л.А. CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT Morhai 

Liliia «Academic sntegrity in training for masters and doctors of philosophy (phd) in the countries of 

the european union and Ukraine». Lublin, Republic of Poland 14.01.2022 – 21.02.2022 1.5 ECTS 

(45 hours) №95519/2022. 

Сертифікат з курсів підвищення кваліфікації з 21.02.2022 р. по 14.03.2022 р. за напрямом 

051 Економіка «Удосконалення професійних компетентностей у галузі економіки та економічної 

політики» тема: «Економічні засади соціального захисту». (обсягом  30 год., 1 кредит ЄКТС). 

Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/006028-22. 

Клименко Ю.А. Європейська Асоціація Транзакційного Ананалізу, успішно склала 

сертифікаційний іспит на звання сертифікованого транзакційного аналітика у галузі психотерапії 

СТА (р) у м. Росрас, Німеччина (в режимі онлайн), отримала відповідний міжнародний 

сертифікат. 

Навчальний воркшор «Internal Criticism, Compliance and Relational Withdrawal: 

Phychotherapy of the Schizoid Process» для психотерапевтів в Інституті Інтегративної Психотерапії 

в м. Більбао, Іспанія, з 8.06.2022 р. по 12.06.2022 р. Тренери: Річард Ерскін (PTSTA) та Амайя 

Маурітц-Екстабе (PTSTA). 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних 

компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні засади 

соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006019-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 годин) 

Левченко Н.В.  

1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 231 Соціальна робота за напрямом «Інноваційні технології 

викладання дисциплін соціального циклу», тема "Особливості викладання у вищій школі (ОС 

"Доктор філософії" спеціальність 231 Соціальна робота)" сертифікат ПК №02125639/004800-21 

від 19.11.2021 р. (1 кредит/30 годин) 

2. ДЗВО "Університет менеджменту освіти", м. Київ. Підвищення кваліфікації за темою 

"Психологічна підтримка особистості в умовах війни" (№ 558/22Д від 06 квітня 2022 р.) 0,1 

кредити/3 години 

3. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних 

компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні засади 

соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006025-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 годин) 
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4. Тренінг "Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та 

кращі практики Європейського союзу" 25-26 травня 2022 р. (0,5 кредиту ЄКТС). Тренінг 

проводився в межах проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-RSCH-1011048055 - "With Academic 

integrity to EU values: step by step to common Europei", сертифікат № 1048055-25-41 

5. Вебінар "Соціально-психологічна допомога сімям з дітьми в умовах війни" 7-10 червня 

2022 року. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Мністерство соціальної 

політики України (12 академічних годин). 

6. Підвищення кваліфікації за програмаю «Методи активізації навчального процесу: 

сучасні тренди» 06 червня 2022 року – 10 червня 2022 року. Форма підвищення кваліфікації: 

дистанційна (1 кредит ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 16.01-0983/22 від 

13.06.2022 р.  

7. Навчання  для обміну досвідом молодіжної роботи у воєнний період та подальших 

кроків, потрібних для посилення участі молодих людей, зокрема внутрішньо переміщених, у 

роботі молодіжних центрів та молодіжних організацій у межах проєкт Ради Європи у співпраці з 

Міністерством молоді та спорту України - "Молодь за демократію в Україні" (14-15 червня 2022 

р.). Теми "Молодіжна робота під час війни. Як зробити (не)звичні формати сенсовними та 

релевантними задля посилення участі молоді?"; "Цінність молодіжної роботи: як 

відрефлексувати досвід волонтерської роботи з молодою людиною?".  

Кочубей Т.Д. Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, Тренінг для 

керівників експертних груп, 14-16 липня 2021 року, 1 кредит, номер сертифіката № 0537 / 2021 

(189), 16 липня 2021 року. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних 

компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні засади 

соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006022-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 годин) 

Балдинюк О.Д. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації за 

програмою «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти» 

(10.05.-20.06.2022, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського»). 180 годин 

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних  та 

науково-педагогічних працівників «Fundraising  and  Organization of Project  Activities in 

Educational Establishments: European  Experience» Uniwersytet Jagiellonski  w Krakowie, Poland 

12.02.2022 - 20.03.2022 180 годин. Сертифікат SZFL-001367 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних 

компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні засади 

соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006009-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 годин) 

Карпич І. О. Міжнародне підвищення кваліфікації  наукових, науково-педагогічних 

працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему:  «АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

(PhD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» 14.02-21.02.2022 р. (м. Люблін, 

Республіка Польща) (1,5 кредити) (Cертифікат ES№95739/2022 від 21.02.2022) 

Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка, за темою «Економічні 

засади соціального захисту» з з 21.02.2022 р. по 25.02.2022 р. на базі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (30 год., 1кредит ЄКТС).  

Коляда Н.М. Підвищення кваліфікації.  

1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Спеціальність: 231 

Соціальна робота. Напрям: «Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу». 

Тема: «Особливості викладання у вищій школі (ОС «Доктор філософії)», спеціальність 231 

Соціальна робота. 15.11.2021 – 19.11.2021 (30 год/1 кредит ЄКТС). Сертифікат ПК 

№02125639/004798-21 
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2. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Спеціальність: 231 

Соціальна робота. Напрям: «Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу». 

Тема: «Удосконалення професійних компетентностей у галузі економіки та економічної 

політики» (спеціальність 051 Економіка). 21.02.2022 – 14.13.2022 (30 год/1 кредит ЄКТС). 

Сертифікат ПК №02125639/006020-22 

Кравченко О.О. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення 

професійних компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні 

засади соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006023-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 

годин) 

У межах онлайн-семінару «Кар’єра як акмеологічний механізм професійного 

саморозвитку сучасного керівника» було підвищено кваліфікацію обсягом 6 год. («02» квітня 

2022 року) 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Спеціальність: 231 

Соціальна робота. Напрям: «Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу». 

Тема: «Особливості викладання у вищій школі (ОС «Доктор філософії)», спеціальність 231 

Соціальна робота. 15.11.2021 – 19.11.2021 (30 год/1 кредит ЄКТС). Сертифікат ПК 

№02125639/004799-21 

Матрос О.О. Міжнародне стажування. «ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING 

FOR MASTERS AND DOCTORS OF (PHD) IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

AND UKRAINE» (Lublin, Republic of Poland) Інститут науково-дослідний Люблінського 

науковотехнологічного парку та ГО «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» 

з 14 лютого по 21 лютого 2022 року, 1,5 кредити, номер сертифіката ESN№95804/2022 від 

21.02.2022. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, на тему: 

«Економічні засади соціального захисту» з 21.02. 2022 по 14.03.2022, 30 годин/1 кредит, номер 

сертифікату ПК №0212563/006027-22 від 14.03.2022 р. 

Ревнюк Н.І. Підвищення кваліфікації.  

УДПУ імені Павла Тичини, «Інноваційні технології в діяльності керівника та заступника 

закладу освіти», 01.11.2021–20.11.2021, 3 кредити, ПК №02125639/000775-21 

УДПУ імені Павла Тичини, «Економічні засади соціального захисту», 21.02.2022–

14.03.2022, 1 кредит, ПК №02125639/006032-22 

Роєнко С.О. Підвищення кваліфікації. Спеціальність: 231 Соціальна робота за напрямом 

«Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу» на тему: «Особливості 

викладання у вищій школі (ОС «Доктор філософії» спеціальність: 231 Соціальна робота)», 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 15.11.2021 – 19.11.2021 р., 

30 год/ 1 кредит ЄКТС, сертифікат ПК №02125639/004803-21.  

Спеціальність: 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних 

компетентостей у галузі економіки та економічної політики» на тему: «Економічні засади 

соціального захисту», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

21.02.2022 – 14.03.2022 р., 30 год/ 1 кредит ЄКТС, сертифікат ПК №02125639/006033-22.  

Албул І.В. пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації  наукових, науково-

педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему:  

«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» 14.02-

21.02.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща) (1,5 кредити) (Cертифікат ES№95300/2022 від 

21.02.2022) 

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних  та 

науково-педагогічних працівників «Fundraising  and  Organization of Project  Activities in 

Educational Establishments: European  Experience» Uniwersytet Jagiellonski  w Krakowie, Poland, 

2021, 180 годин 

Сертифікат SZFL-000227 
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Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних 

компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні засади 

соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006008-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 годин) 

Бондаренко Г.В. пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації  наукових, науково-

педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему:  

«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» 14.02-

21.02.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща) (1,5 кредити) (Cертифікат ES№95481/2022 від 

21.02.2022) 

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних  та 

науково-педагогічних працівників «Fundraising  and  Organization of Project  Activities in 

Educational Establishments: European  Experience» Uniwersytet Jagiellonski  w Krakowie, Poland 

12.02.2022 - 20.03.2022 180 годин. Сертифікат SZFL-001409 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних 

компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні засади 

соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006011-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 годин) 

Гончар І.Г. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення 

професійних компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні 

засади соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006014-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 

годин) 

Іващенко К.В. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення 

професійних компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні 

засади соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006016-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 

годин) 

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних  та 

науково-педагогічних працівників «Fundraising  and  Organization of Project  Activities in 

Educational Establishments: European  Experience» Uniwersytet Jagiellonski  w Krakowie, Poland, 

2022 180 годин. Сертифікат SZFL-001570 

Коляда Т.В. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення 

професійних компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні 

засади соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006021-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 

годин) 

Підвальна Ю.В. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення 

професійних компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні 

засади соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006030-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 

годин) 

Скочко М.О. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення 

професійних компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема "Економічні 

засади соціального захисту" сертифікат ПК №02125639/006035-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 

годин) 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) за напрямом «Використання 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі», сертифікат ПК 

№02125639/005339-21 від 10.12.2021 р. (1 кредит/30 годин) 
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Кафедра психології 

1. Станішевська В.І., Гичко Ю.В., Шулдик Г.О., Данилевич Л.А. пройшли курси 

підвищення кваліфікації за програмою: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в 

закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників, 

яке відбулося в період з 12 лютого по 20 березня 2022 року, форма навчання – дистанційна. 

2. Дудник О.А., Козак О.Ю., Вахоцька І.О., Лівандовська І.А., Діхтяренко С.Ю., 

Данилевич Л.А., Гуртовенко Н.В., Гриньова Н.В., Байда С.П., Радзівіл К.П., Столярова О.М., 

Чупіна К.О., Харченко Н.А., Міщенко М.С., Ольховецький С.М., Перепелюк Т.Д., Поліщук О.Р., 

Станішевська В.І., Шаповалюк К.В., Шеленкова Н.Л., Шулдик А.В., Шулдик Г.О., Якимчук Б.А., 

Якимчук І.П., Андрусик О.О., Гичко Ю.В. пройшли курси підвищення кваліфікації за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) за напрямом «Використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі» на базі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини з 20.12.2021 по 24.12.2021 (дистанційна форма).  

3. Діхтяренко С.Ю., Перепелюк Т.Д., Шеленкова Н.Л., Гриньова Н.В. пройшли курси 

підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за напрямом 

«Інноваційні технології у професійній діяльності викладача» на базі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини з 22.02.2021 по 26.02.2021 (дистанційна форма). 

4. Перепелюк Т.Д. підвищила кваліфікацію за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки під час участі у тренінгові «Школа майстерності розв’язання педагогічних ситуацій: 

мобільність ухвалення рішень» на базі Громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної 

освіти, науки та культури» 26.11.2021. 

5. Гриньова Н.В., Дудник О.А. пройшли курси підвищення кваліфікації за програмою 

підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: 

європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників, яке відбулося в 

період з 6 листопада по 12 грудня 2022 року, форма навчання – дистанційна. 

6. Якимчук Б.А., Якимчук І.П., Вахоцька І.О. пройшли курси підвищення кваліфікації за 

програмою: «Розвиток soft skills навчання професійної підготовки» для педагогічних та науково-

педагогічних працівників, яке відбулося в період з 1 жовтня по 12 листопада 2021 року, форма 

навчання – очна.  

7. Міщенко М.С., Шулдик А.В., Поліщук О.Р. пройшли курси підвищення кваліфікації за 

програмою: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» для 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, яке відбулося в період з 4 по 18 жовтня 2021 

року, форма навчання – дистанційна. 

8. Андрусик О.О. пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою: «Академічна 

доброчесність – запорука якості вищої освіти» для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, яке відбулося в період з 18 жовтня по 26 листопада 2021 року, форма навчання – 

дистанційна.   

9. Радзівіл К.П. пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою: «Видатні 

Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної 

Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, яке відбулося в період з 25 червня по 16 серпня 2021 року, форма навчання – 

дистанційна.    

10.  Дудник О.А. пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою: «Психологія 

кризових станів: наука і практика» для педагогічних та науково-педагогічних працівників, яке 

відбулося в період з 4 по 6 листопада 2021 року, форма навчання – дистанційна.      

11. Лівандовська І.А. успішно завершила курси: «Психологія стресу та способи 

боротьби з ним», «Базова психологічна допомога в умовах війни» 04.06.2022, «Психологічна 

підтримка особистості в умовах війни: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах 

війни» 13.04.2022, «Психологічна підтримка особистості в умовах війни: коучингові інструменти 

психологічної підтримки» 06.04.2022 та 20.04.2022, «Психологічна підтримка особистості в 

умовах війни: технології психологічної підтримки» 27.04.2022 курси підвищення кваліфікації за 
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програмою «ТОП-30 ігор ZOOM-педагога» в період з 21 лютого по 25 лютого 2022 року, форма 

навчання – дистанційна.      

12. Поліщук Олена Романівна пройшла курси підвищення кваліфікації за 

спеціальністю 231 Соціальна робота за напрямом «Інноваційні технології викладання дисциплін 

соціального циклу» на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини з 15.11.2021 по 19.11.2021 (дистанційна форма). 

 

 

 

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

 

1. Гагарін Микола Іванович рік останнього підвищення кваліфікації 2020. Термін 

та місце проходження підвищення кваліфікації  Польща 23.08.2021 – 01.10.2021 (CERTYFIKAT  

KW-011021/019 від 01.10.2021)   (6 кредитів/ 180 годин). Термін та місце передбачуваного 

підвищення кваліфікації 2022 р. Київ 

2. Безлюдна Наталія Валентинівна рік останнього підвищення кваліфікації 2020. 

Термін та місце проходження підвищення кваліфікації  Туреччина 1.10.2021 – 12.11.2021 

сертифікат № 081321-048 (6 кредитів/180 годин). Термін та місце передбачуваного підвищення 

кваліфікації 2022 р. Київ 

3. Бойченко Валентина Василівна рік останнього підвищення кваліфікації 2020. 

Термін та місце проходження підвищення кваліфікації. Туреччина 1.10. 2021 – 12.11.2021 

сертифікат №081321-026 (6 кредитів/180 годин) Термін та місце передбачуваного підвищення 

кваліфікації 2022 р. Київ 

4. Дудник Наталка Василівна рік останнього підвищення кваліфікації 2020. 

Термін та місце проходження підвищення кваліфікації. Туреччина 1.10. 2021 – 12.11.2021 

сертифікат № 081321-035 (6 кредитів/180 годин) Термін та місце передбачуваного підвищення 

кваліфікації 2022 р. Київ 

5. Стеценко Надія Миколаївна рік останнього підвищення кваліфікації 2020 

Термін та місце проходження підвищення кваліфікації. Польща – Україна 12.02.2022 – 

20.03.2022 сертифікат № SZFL-001885 (6 кредитів/180 годин) Термін та місце передбачуваного 

підвищення кваліфікації 2022 р. Київ 

Факультет є осередком підвищення кваліфікації соціальних педагогів, соціальних 

працівників, психологів, педагогів-організаторів, викладачів закладів вищої освіти, 

керівників закладів освіти всіх рівнів, з огляду на наявність ліцензії зі спеціальностей 

«Психологія», «Соціальна робота», «Освітні, педагогічні науки», «Менеджмент (Керівник 

закладу освіти)». 

 

За звітний період (з вересня 2021 р. до червня 2022 р.) на факультеті соціальної та 

психологічної освіти, з метою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти та установ (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) 

здійснено  підготовку  792  слухачів курсів підвищення кваліфікації за спеціальностями:  

011 Освітні, педагогічні науки 

з 01.10.2021 р. –  01.11.2021 р. (180 годин / 6 кредитів ЄКТС) за дистанційною формою 

навчання, Напрям: «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача», Кваліфікація: 

«Викладач закладу фахової передвищої та вищої освіти» –  25 осіб;  

з 01.04.2022 р. по 29.04.2022 р. (180 годин / 6 кредитів ЄКТС) за дистанційною формою 

навчання, Напрям: «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача», Кваліфікація: 

«Викладач закладу фахової передвищої та вищої освіти» –  23 особи;  
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Всього 48 осіб за 180 годиною програмою підвищення кваліфікації.  

073 Менеджмент галузі знань  

з 20.09.2021 р. по 24.09.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Організація інноваційної 

діяльності в закладі освіти», кваліфікація: Керівник закладу освіти. Заступник керівника закладу 

освіти  –  37 осіб.  

Для проведення навчальних занять було призначено професора кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, доктора педагогічних наук Бялик Оксану Василівну.  

з 01.11.2021 р. по 20.11.2021 р. (90 годин / 3 кредити ЄКТС), напрям:  «Інноваційні 

технології в діяльності керівника та заступника керівника закладу освіти», Кваліфікації: 

«Керівник закладу освіти. Заступник керівника закладу освіти»  –  29 осіб;  

з 28.02.2022 р. по 04.03.2022 р (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Моніторинг якості освіти 

та оцінка управлінської діяльності»,  кваліфікація: Керівник закладу освіти. Заступник керівника 

закладу освіти  –  50 осіб.  

Для проведення навчальних занять було призначено професора кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, доктора педагогічних наук Гагаріна Миколу Івановича. 

з 18.04.2022 р. по 06.05.2022 р. (90 годин / 3 кредити ЄКТС), напрям:  «Інноваційні 

технології в діяльності керівника та заступника керівника закладу освіти», Кваліфікації: 

«Керівник закладу освіти. Заступник керівника закладу освіти»  –  11 осіб;  

Всього 127 осіб: 

 за 90 годиною програмою підвищення кваліфікації – 40 осіб; 

за 30 годиною програмою підвищення кваліфікації – 87 осіб.  

053 Психологія 

18.10.2021 р. по 22.10.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Психологічний супровід 

навчального процесу в умовах НУШ» – 20 осіб.  

Для проведення навчальних занять було призначено  викладача  кафедри психології 

Лівандовську Інну Антонівну.  

з 29.11.2021 р. по 03.12.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Психологічний супровід 

інклюзивного навчання», Напрям «Інноваційні технології супроводу інклюзивного навчання в 

професійній діяльності  психолога» – 24 особи.  

Для проведення навчальних занять було призначено доктора психологічних наук, 

професора, професора кафедри психології  Кобця Олександра Володимировича. 

з 13.12.2021 р. по 17.12.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Психологічний супровід 

інклюзивного навчання», Напрям «Інноваційні технології супроводу інклюзивного навчання в 

професійній діяльності  психолога» – 25 осіб.  

Для проведення навчальних занять було призначено доктора психологічних наук, 

професора, професора кафедри психології  Кобця Олександра Володимировича. 

з 20.12.2021 р. по 24.12.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Психологічний супровід 

інклюзивного навчання», Напрям «Інноваційні технології супроводу інклюзивного навчання в 

професійній діяльності  психолога» – 25 осіб. 

Для проведення навчальних занять було призначено доктора психологічних наук, 

професора, професора кафедри психології  Кобця Олександра Володимировича. 

з 14.02.2022 р. – 18.02.2022 р (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Формування команди 

психологічного супроводу в умовах Нової української школи» – 22 особи.  

Для проведення навчальних занять було призначено  викладача  кафедри психології 

Лівандовську Інну Антонівну.  

з 23.05.2022 р. – 27.05.2022 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема ««Методика роботи 

психолога в умовах інклюзивного освітнього середовища», напрям: Інноваційні технології 

психологічного супроводу інклюзивного навчання – 14 осіб.  

Для проведення навчальних занять було призначено  доцента кафедри психології, 

кандидата психологічних наук  Міщенко Марину Сергіївну. 

Всього 130 осіб за 30 годиною програмою підвищення кваліфікації.  

231 Соціальна робота 



9 

 

з 15.11.2021 р. – 19.11.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Особливості викладання 

у вищій школі (ОС "Доктор філософії", спеціальність 231 Соціальна робота)» – 14 осіб. 

Для проведення навчальних занять було призначено доктора педагогічних наук, 

професора, професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Кочубей Тетяну 

Дмитрівну. 

з 22.11.2021 р. по 26.11.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Етичні аспекти 

соціально-педагогічної діяльності»  – 27 осіб. 

Для проведення навчальних занять було призначено кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Роєнко Світлану Олександрівну.  

з 06.12.2021 р. – 10.12.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Соціально-педагогічний 

супровід інклюзивного навчання», напрям «Інноваційні технології в діяльності соціального 

педагога та асистента вчителя з інклюзивної освіти» – 18 осіб. 

Для проведення навчальних занять було призначено доктора  педагогічних наук, 

професора  кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Кравченко Оксану Олексіївну. 

з 13.12.2021 р. по 17.12.2021 р.  (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Роль дитячої організації 

в становленні та розвитку особистості учнів», напрям «Інноваційні технології соціально-

педагогічної діяльності педагога-організатора» – 15 осіб. 

Для проведення навчальних занять було призначено кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Балдинюк Олену Дмитрівну. 

21.02.2022 р. по 25.02.2022 р (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Організація і методика 

соціально-педагогічного тренінгу в умовах інклюзивного середовища» – 23 особи. 

Для проведення навчальних занять було призначено кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Шевчук Оксану Миколаївну. 

з 21.03.2022 р.  –  25.03.2022 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Соціальне проектування 

в діяльності педагога організатора», напрям «Інноваційні технології соціальної роботи» – 29 осіб. 

Для проведення навчальних занять було призначено кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Коляду Тетяну Василівну. 

з 18.04.2022 р.  –  22.04.2022 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Ведення професійних 

документів в умовах інклюзивного середовища», напрям «Сучасні технології в діяльності 

соціального працівника, соціального педагога та асистента вчителя з інклюзивної освіти» – 19 

осіб. 

Для проведення навчальних занять було призначено кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Балдинюк Олену Дмитрівну. 

з 16.05.2022 р.  –  20.05.2022 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Ведення професійних 

документів в умовах інклюзивного середовища», напрям «Сучасні технології в діяльності 

соціального працівника, соціального педагога та асистента вчителя з інклюзивної освіти» – 15 

осіб. 

Для проведення навчальних занять було призначено кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Балдинюк Олену Дмитрівну. 

Всього 160 осіб за 30 годиною програмою підвищення кваліфікації.  

Також факультетом соціальної та психологічної освіти забезпечено роботу курсів 

підвищення кваліфікації зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. 

з 30.08.2021 р. –  03.09.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Командна робота та 

взаємодія з громадськістю», напрям «Інноваційні технології командної роботи та взаємодії з 

громадськістю» – 59 осіб. 

Проведення навчальних занять було забезпечено викладачами факультету, зокрема  

кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Албул Іриною Володимирівною та кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  Ісаченко Вікторією Павлівною. 

з 06.09.2021 р. –  10.09.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Командна робота та 

взаємодія з громадськістю», напрям «Інноваційні технології командної роботи та взаємодії з 

громадськістю» – 59 осіб. 
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Проведення навчальних занять було забезпечено викладачами факультету, зокрема  

кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Албул Іриною Володимирівною та кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  Ісаченко Вікторією Павлівною. 

з 13.09.2021 р. –  17.09.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Командна робота та 

взаємодія з громадськістю», напрям «Інноваційні технології командної роботи та взаємодії з 

громадськістю» – 56 осіб. 

Проведення навчальних занять було забезпечено викладачами факультету, зокрема  

кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Албул Іриною Володимирівною та кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  Ісаченко Вікторією Павлівною. 

з 20.09.2021 р. – 24.09.2021 р.  (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Конфлікти, стреси в 

державній діяльності», напрям «Інноваційні технології командної роботи та взаємодії з 

громадськістю» – 44 особи. 

Проведення навчальних занять було забезпечено викладачами факультету, зокрема  

психологічних наук, доцентом кафедри  психології Вахоцькою Іриною Олександрівною. 

з 27.09.2021 р. –  01.10.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Командна робота та 

взаємодія з громадськістю», напрям «Інноваційні технології командної роботи та взаємодії з 

громадськістю» – 26 осіб. 

Проведення навчальних занять було забезпечено викладачами факультету, зокрема  

кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Албул Іриною Володимирівною та кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  Ісаченко Вікторією Павлівною. 

з 22.11.2021 р. – 26.11.2021 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Командна робота та 

взаємодія з громадськістю», напрям «Інноваційні технології командної роботи та взаємодії з 

громадськістю» – 9 осіб. 

Проведення навчальних занять було забезпечено викладачами факультету, зокрема  

кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Албул Іриною Володимирівною та кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  Ісаченко Вікторією Павлівною. 

з 06.06.2022 р. – 10.06.2022 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Лідерство, командна 

робота та взаємодія, конфлікти, стреси в державній діяльності», напрям «Інноваційні технології 

управління діяльністю працівників державної служби» – 38 осіб. 

Проведення навчальних занять було забезпечено викладачами факультету, зокрема  

кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Албул Іриною Володимирівною та кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  Ісаченко Вікторією Павлівною. 

з 20.06.2022 р. – 24.06.2022 р. (30 годин / 1 кредит ЄКТС), тема «Лідерство, командна 

робота та взаємодія, конфлікти, стреси в державній діяльності», напрям «Інноваційні технології 

управління діяльністю працівників державної служби» – 36 осіб. 

Проведення навчальних занять було забезпечено викладачами факультету, зокрема  

кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Албул Іриною Володимирівною та кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  Ісаченко Вікторією Павлівною. 

Всього 327 осіб за 30 годиною програмою підвищення кваліфікації.  

 

Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів 

 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини функціонує 

Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів (http://surl.li/cfzhw). 

Керівник центру: доктор педагогічних наук, професор Коберник Олександр Миколайович. 
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Метою створення та діяльності НМЦ професійного розвитку викладачів є: здійснення 

фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок у галузі педагогіки 

вищої школи та післядипломної освіти, організація системної науково-методичної діяльності, 

спрямованої на розвиток наукової творчості, професіоналізму та професійної компетентності 

науково-педагогічних працівників. 

До складу НМЦ залучені провідні науковці Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та Національної академії педагогічних наук України, 

докторанти тощо. 

Основні завдання НМЦ полягають у: 

створенні системи неперервного підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників; 

організації постійно діючих науково-методичних семінарів для різних категорій 

працівників ВНЗ; 

проведенні наукових досліджень у сфері вищої та післядипломної освіти; 

виданні науково-методичних рекомендацій та посібників, які стосуються удосконаленню 

освітнього процесу у ВНЗ; 

наданні консультативної допомоги науковцям з питань вибору теми, обґрунтування 

наукового апарату дослідження тощо. 

Основна діяльність НМЦ зорієнтована на створенні системи неперервного професійного 

розвитку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, яка 

охоплює: школу професійного зростанні молодих викладачів, науково-методичний семінар 

викладачів із досвідом, науково-методичний семінар завідувачів кафедр, курси підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівників закладами освіти. 

Щороку проводяться заняття Школи професійного зростання молодого викладача 

(керівник – доцент Н.М.Стеценко), на яких розглядаються актуальні питання методики роботи в 

системі Moodle, теорія і практика використанню ІКТ в освіті і навчанні; організації і здійсненню 

тестового контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів; використанню 

дискусійних технологій у навчальному процесі; соціальним проектам та їх застосуванню у 

виховній роботі зі студентами. 

Науково-практичні семінари для викладачів із досвідом роботи понад п’ять років у вищих 

закладах освіти організовує О.В.Бялик − доктор педагогічних наук, професор. На кожному 

семінарі досвідчені викладачі університету мають можливість отримати нагальну науково-

методичну інформацію з кола актуальних питань науково-педагогічної діяльності. 

У рамках діяльності НМЦ професійного розвитку викладачів реалізовано програму з 

розвитку лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр. Постійно проводяться 

науково-методичні семінари для даної категорії науково-педагогічних працівників (модератор – 

д.пед.н., професор О.Л.Кірдан). 

 

Методичний семінар для гарантів ОП 

На факультеті соціальної та психологічної освіти у 2022 році розпочав роботу 

Методичний семінар для гарантів освітніх програм як складова внутрішньої системи із 

забезпечення якості вищої освіти. Метою його діяльності є проведення засідань з питань 

удосконалення реалізації освітніх програм відповідно до Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

На семінарі було обговорено питання: 

1. «Практична підготовка здобувачів вищої освіти, що дає можливість здобути 

компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності»  

Доповідач: 

Роєнко С. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, заступник декана з організації практичної підготовки. 

Посилання на новину (https://is.gd/2UzZcA) 

https://is.gd/2UzZcA


12 

 

2. «Інституційна культура академічної доброчесності». 

Доповідач: 

Коляда Н. М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи. 

3.  «Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти та оцінювання результатів 

навчання: проблеми та ефективні практики». 

Доповідач: 

Кірдан О. Л., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту 

Посилання на новину (https://is.gd/AojZS9 ) 

4. «Структура та зміст освітньої програми». 

Доповідач: 

Кочубей Т. Д., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи. 

5. «Людські ресурси як критерій оцінювання якості освітньої програми» 

Доповідач: 

Албул І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 

6. «Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти через вибір 

дисциплін вільного вибору» 

Доповідач: 

Бондаренко Г. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи,  заступник декана факультету з навчальної роботи 

7.  «Роль наставника (куратора) студентської академічної групи в формуванні 

майбутнього фахівця (опираючись на Критерії оцінювання якості освітньої програми, зокрема 

підкритерії 2.6 та 7.4)» 

Доповідач: 

Поліщук О. Р., доктор філософії, викладач кафедри психології  

Посилання на новину (https://is.gd/hDSI9MЩ).  

8. «Практики і перспективи провадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої 

освіти на  рівні факультету». 

Доповідач: 

Кравченко О. О., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та 

психологічної освіти  

9. «Про атестацію здобувачів вищої освіти за другим рівнем вищої освіти» 

Доповідач: 

Шеленкова Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології  

10. «Про визнання результатів здобувачів вищої освіти, здобутих у неформальній 

освіті» 

Доповідач: 

Левченко Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 

11.  «Роль студентського самоврядування у внутрішній системі забезпечення якості 

вищої освіти» 

Доповідач: 

Чупіна К. О., доктор філософії, викладач кафедри психології, заступник декана з виховної 

роботи 

Посилання на новину: http://surl.li/chprf  

Учасники семінару мали можливість обговорити важливі питання щодо забезпечення 

якості освітніх програм, отримати відповіді на свої питання, обмінятися думками тощо. 

 

1.3. Участь в освітньому процесі провідних науковців та фахівців. 

https://is.gd/AojZS9
https://is.gd/hDSI9MЩ
http://surl.li/chprf
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Сучасні освітні трансформації посилюють співпрацю закладів вищої освіти і роботодавців 

з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, готових швидко адаптуватися до вимог 

ринку праці. Така співпраця мотивується результатами проведених опитувань і досліджень. 

Зокрема, нестачу практичних професійних навичок зазначають 61 % респондентів з числа 

роботодавців. Значною проблемою для усіх випускників роботодавці вважають відірваність 

теоретичних знань від практики, непідготовленість до роботи в реальному бізнесі. Наявність 

проблеми підтверджують результати рейтингування за компонентою «навички» (Skills) у Звіті 

про глобальну конкурентоспроможність 2019 р., за якою оцінюється ступінь підготовки поточної 

робочої сили в країні. За компонентою «навички» Україна посідає 44-те місце з індексом 69,9. 

Компонента «навички» включає в себе низку підкомпонент, серед яких є ступінь володіння 

випускниками навичками, необхідними для роботи. За цим показником Україна посіла 54-те 

місце з індексом 54,5, суттєво випередивши Польщу (101-ше місце з індексом 44,5), але 

відставання від Німеччини (13-те місце, 68,4) та Великої Британії (29-те місце, 62,3) залишається 

значним1. 

Серед цілей Стратегії розвитку вищої освіти є «Створення механізму співпраці між 

системою вищої освіти та ринком праці», що передбачає залучення роботодавців до розроблення 

і оцінювання освітніх програм, посилення їх співпраці із закладами вищої освіти у підготовці 

фахівців, виконанні спільних досліджень, розробка та запровадження механізму врахування 

інтересів роботодавців, потреб регіональних ринків праці при формуванні державного та 

регіонального замовлень на підготовку фахівців2.  

Задля посилення практикорієнтованої складової в освітньому процесі та врахування 

потреб ринку праці на факультеті соціальної та психологічної освіти створена Рада 

роботодавців (http://surl.li/amupi), метою діяльності якої є забезпечення високої професійної 

підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва факультету із зацікавленими 

підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання 

інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, матеріальних, фінансових і корпоративних 

ресурсів.  

Діяльність Ради роботодавців регламентується відповідним Положенням 

(http://surl.li/cfhco). Співпраця факультету з організаціями, установами, підприємствами 

здійснюється на підставі підписаних угод (http://surl.li/cfhcs). Участь представників Ради 

роботодавців є добровільною і на громадських засадах. 

Щодо якісного складу Ради роботодавців, то з огляду на наявний спектр спеціальностей 

та освітніх ступенів можна виокремити наступні групи:  

- представники закладів вищої освіти (науково-педагогічні працівники, завідувачі 

кафедрами, декани, проректори);  

- науково-дослідні установи у межах реалізації третього «освітньо-наукового» рівня вищої 

освіти «доктор філософії»: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН 

України; Державна установа «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» 

Міністерства молоді та спорту України 

- організації та установи, заклади соціальної сфери, заклади освіти, реабілітаційні центри 

тощо: служба у справах дітей Уманської районної державної адміністрації; відділ освіти 

Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради; відділення «Клініка, дружня 

до молоді» КНП «Уманська дитяча лікарня»; «Інклюзивно-ресурсний центр» Уманської міської 

ради 

                                                
1 Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Київ, 2020. Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (дата 
звернення: 02.01.2022 р. 
2 Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Київ, 2020. Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (дата 
звернення: 02.01.2022 р. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
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- громадські організації: Міжнародний благодійний фонд «Небайдужі»; Асоціація 

інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму; Конфедерація громадських організацій 

людей з інвалідністю. 

Напрями та форми роботи Ради роботодавців є різнобічними і взаємопов’язаними.  

По-перше, це активна участь у вдосконаленні освітніх програм, які реалізуються на 

факультеті: надання пропозицій щодо програмних результатів навчання, які мають бути 

сформовані у здобувачів вищої освіти; надання відгуків та рецензій на освітні програми; є 

учасниками робочих зустрічей з гарантами освітніх програм, адміністрацією; беруть участь у 

зустрічах з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти тощо. 

Щодо якісної характеристики пропозицій від роботодавців, то вони стосуються: 

доповнення фахових компетентностей; коригування програмних результатів навчання; введення 

освітніх компонентів тощо. 

Наступний напрям співпраці – здійснення практичної підготовки  здобувачів вищої 

освіти відбувається за участі роботодавців: надання бази для проходження практики; участь у 

розробці завдань програм практики та їх погодження; супровід під час практичної підготовки; 

надання характеристики на кожного здобувача за результатами практики; участь у підсумкових 

конференціях та надання рекомендацій для покращення такого виду діяльності.  

Ефективним та вмотивовано доцільним є проведення спільних науково-практичних 

конференцій, круглих столів, симпозіумів, що виступає важливим аспектом в організації 

освітньої та науково-дослідницької діяльності, реалізації досліджень. Як правило, проведення 

експериментальних розвідок у межах випускних кваліфікаційних робіт відбувається на базі 

організацій, установ за участі роботодавців. 

Водночас затребуваною та ефективною формою співпраці з Радою роботодавців є 

читання гостьових лекцій професіоналами-практиками: гарантом освітньої програми у межах 

того чи іншого освітнього компоненту визначається тема, яка найліпше може бути розкрита 

таким лектором, відповідно – якісніше сформовані фахові компетентності та програмні 

результати навчання. Крім того, проведення практичних і семінарських занять, керівництво 

практикою, курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами; участь у роботі 

екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти.  

Важливим залучення роботодавців до розбудови внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти, зокрема шляхом участі у проведенні опитувань.  

Кожного навчального року роботодавцям пропонується для анонімного заповнення 

анкета «Опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці». Результати 

анкетування вивчаються і обговорюються на засіданнях кафедр та вчених рад із виробленням 

системи заходів для удосконалення освітнього процесу та практикоорієнтованого навчання. 

Серед залучених до освітнього процесу провідних науковців та фахівців є: 

14.09.2021 р. відбулася Гостьова лекція практичного психолога, доктора педагогічних 

наук, доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Клименко Юлії Анатоліївни, 

було обговорено досвід роботи з різними категоріями клієнтів, проблеми виховання дітей, 

сімейні відносини, конфіденційність у роботі психолога. 

Посилання на новину: http://surl.li/cetbp 

06.10.2021 р. був проведений освітній тренінг, який стосувався саморозвитку та 

самооцінки PhD психологом, кризовим психологом, амбасадором Всеукраїнського проєкту 

«Молодіжна столиця України» Владиславою Швець. 

Посилання на новину: http://surl.li/anhuy 

06.10.2021 р. відбулася Гостьова лекція та практичне заняття на тему: «Індивідуальна 

програма реабілітації: теоретичні засади та практичне впровадження» КЗ «Черкаським обласним 

центром медико-соціальної експертизи». 

Посилання на новину: http://surl.li/anhtm 

06.10.2021 р. відбулася Гостьова лекція практичне заняття на тему: 

«Антидискримінаційний підхід до роботи з дітьми та молоддю в середовищі закладів освіти та 

соціальної сфери» доктором педагогічних наук, завідувачем кафедри соціальної роботи 

http://surl.li/cetbp
http://surl.li/anhuy
http://surl.li/anhtm
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Рассказовою Ольгою Ігорівною, Какадій Валентиною Миколаївною – аспіранткою, Ганною 

Геннадіївною Єфімцевою – аспіранткою, фахівчинею програмного напрямку EdCamp Ukraine. 

Посилання на новину: http://surl.li/anhta 

08.10.2021 р. відбулася Гостьова лекція з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я, 

фахівця-практика, дитячого лікаря-психіатра Марченко Катерини Іванівни. 

Посилання на новину: http://surl.li/anhqt 

19.11.2021 р. відбулась гостьова лекція з питань гендерної проблематики, яку 

презентували доктор політичних наук, професор, член Національного агентства кваліфікацій, 

член ГЕР Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, представник Ради 

роботодавців ФСПО Тетяна Семигіна  та практик соціальної роботи, доктор філософії зі 

спеціальності 231 Соціальна робота Алла Ярошенко. 

Посилання на новину: http://surl.li/cetfn  

21.10.2021 р. відбулася Гостьова лекція на тему «Усна історія та її значення у психології 

та соціальній роботі» докторанткою соціально-психологічного напрямку Ягеллонського 

університету з фундації «Добро воля» (Республіка Польща) – Аліною Добошевською. 

Посилання на новину: http://surl.li/anhol 

22.10.2021 р. відбулася зустріч з головою Національної Ради жінок України – Людмилою 

Порохняк-Грановською. 

Посилання на новину: http://surl.li/cetdt 

22.10.2021 р. відбулася Гостьова лекція на тему: «Інклюзія та аутизм» від Кетті Бонавіц – 

професорки спеціальної освіти, директорки програми MA SPED Бетельського університету. 

Посилання на новину: http://surl.li/anhnl 

30.10.2021 р. відбулася Гостьова лекція на тему: «Використання «Я-концепції» та 

креативних психологічних технологій при викладанні дисципліни «Комп’ютерний дизайн 

(Основи UX/UI дизайну) від Владислави Ортинської – психолога, арт-терапевта, керівника 

мобільної групи Волонтерської психологічної служби, координатора проектів. 

Посилання на новину: http://surl.li/avaff 

01.11.2021 р. відбулася Гостьова лекція на тему: «Місія психологічної служби у системі 

освіти» від Віталія Григоровича Панка – доктора психологічних наук, професора, директора, 

Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН 

України. 

Посилання на новину: http://surl.li/bchua 

19.11.2021 р. відбулася Гостьова лекція Кононець Наталії Василівни на тему: «Проектно-

дослідна діяльність: технологія освітнього проєкту, елементи проєктного практикуму».  

Посилання на новину: http://surl.li/avaer 

19.11.2021 р. відбулася Гостьова лекція з питань гендерної проблематики, яку 

презентували доктор політичних наук, професор, член Національного агентства кваліфікацій, 

член ГЕР Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Тетяна Семигіна та 

практик соціальної роботи, доктор філософії Алла Ярошенко. 

Посилання на новину: http://surl.li/cetfn 

03.12.2021 р. відбулася Гостьова лекція від Оксани Вербовської з темою: «Положення 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю». 

Посилання на новину: http://surl.li/bchrp 

17.12.2021 р. відбулася Гостьова лекція професора кафедри педагогіки, професійної освіти 

та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського Галузяка Василя Миколайовича на тему: «Діалектичне мислення як 

критерій особистісно-професійної зрілості педагога». 

Посилання на новину: http://surl.li/bfvse 

21.12.2021 р. відбулася Гостьова лекція професора Національного університету 

біоресурсів і природокористування України Сопівника Руслана Васильовича на тему: 

«Технології прихованого впливу». 

Посилання на новину: http://surl.li/bjgnv 

http://surl.li/anhta
http://surl.li/anhqt
http://surl.li/cetfn
http://surl.li/anhol
http://surl.li/cetdt
http://surl.li/anhnl
http://surl.li/avaff
http://surl.li/bchua
http://surl.li/avaer
http://surl.li/cetfn
http://surl.li/bchrp
http://surl.li/bfvse
http://surl.li/bjgnv
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14.02.2022 р. відбулася Гостьова лекція заступника ректора (проректор) з наукової роботи 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 

заслужений працівник освіти України, доктор психологічних наук, професор Волобуєвої Олени 

Федорівни – лекція англійською мовою «Stress management»/ 

Посилання на новину: http://surl.li/bjmad 

15.02.2022 р. відбулася Гостьова лекція доктора психологічних наук, доцента, завідувача 

кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету Катерини Валентинівни 

Олександренко – лекція англійською мовою «Psycholinguistic approaches to translation procedure». 

Посилання на новину: http://surl.li/cetai 

16.02.2022 р. відбулася Гостьова лекція доцента кафедри загальної та практичної 

психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на тему: 

«Research Designs». 

Посилання на новину: http://surl.li/bjwzr 

17.02.2022 р. відбулася Гостьова лекція доктора педагогічних наук, професора кафедри 

теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова Наталії Гузій на тему: «Професіоналізм педагогічних кадрів у ракурсі 

сучасних методологічних підходів». 

Посилання на новину: http://surl.li/cetbk 

28.04.2022 р. відбулася Гостьова лекція професор Ханс-Вольфф Графф, було розглянути 

такі поняття: «Драматичний трикутник», «Систему координат «Мислення-Почуття-Діяльність», 

«Будинок чистої комунікації», «Кооперація проти корупції». 

Посилання на новину: https://cutt.ly/QJ3p22b  

19.05.2022 р. відбулася Гостьова лекція професора, академіка НАПН України Яценко 

Т. С., було глибоко проаналізовано актуальні проблеми розвитку практичної психології та 

охарактеризовано теоретичні основи глибинно-психологічної корекції особистості психолога – 

практика, передумови й труднощі її ефективного здійснення у процесі групової роботи з методом 

активного соціально-психологічного навчання (АСПН). 

Посилання на новину: http://surl.li/cesqu 

13.05.2022 р. Гостьова лекція докторанткою соціально-психологічного напрямку 

Ягеллонського університету з фундації «Добро воля» (Республіка Польща) – Аліною 

Добошевською за темою «Підтримка та допомога Польщі українцям» 

Посилання на новину: http://surl.li/cesnz 

20.05.2022 р. відбулася Гостьова лекція з professor Appalachian State University, North 

Carolina, USA Beverly Moser на тему: «Supporting the Ukrainian people as a step towards a peaceful 

future» та члена американської волонтерської організації Volunteers For Ukraine, Італійської 

Волонтерської організації «Листівки», кандидатом психологічних наук Світлани Могилястої на 

тему: «Psychological readiness of students to volunteer as a factor of self-realization». 

Посилання на новину: http://surl.li/cesqe 

25.05.2022 р. відбулася Гостьова лекція Іглесіаса Ештефана, представника Поліції Іспанії, 

відділу роботи з українцями, перекладача на тему: «Про особливості легального статусу 

українців в Іспанії». 

Посилання на новину: http://surl.li/cesvf 

27.05.2022 р. відбулася Гостьова лекція Рябініної Марини Анатоліївни, спеціаліста по 

навчанню в м. Варшава (Польща), «Товариство з обмеженою відповідальністю «OFWCA.PL» на 

тему: «Можливості для підтримки українських студентів в Європі» 

Посилання на новину: http://surl.li/cesvm 

02.06.2022 р. відбулася Гостьова лекція з Іриною Куценко, соціальним працівником 

організації CEAR в Більбао, Іспанія на тему: «соціальна робота з біженцями в Іспанії».  

Посилання на новину: http://surl.li/cesvo 

 

Залучення роботодавців до проведення заліково-екзаменаційної сесії та державної 

атестації 

http://surl.li/bjmad
http://surl.li/cetai
http://surl.li/bjwzr
http://surl.li/cetbk
https://cutt.ly/QJ3p22b
http://surl.li/cesqu
http://surl.li/cesnz
http://surl.li/cesqe
http://surl.li/cesvf
http://surl.li/cesvm
http://surl.li/cesvo
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На факультеті соціальної та психологічної освіти налагоджена активна співпраця із 

зовнішніми стейкхолдерами: представниками роботодавців, фахівцями-практиками в галузі, 

випускниками освітніх програм, які реалізуються на факультеті.  

Так, 4 травня 2022 р. на захисті виробничої практики здобувачів третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти (ОНП «Соціальна робота») була присутня Расказова Ольга Ігорівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи КУ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. 

До освітнього процесу систематично та активно залучається Кучер Галина Михайлівна, 

начальник Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, голова 

Ради роботодавців ФСПО. Зокрема, Галина Михайлівна була присутня на семестровому екзамені 

з ОК «Соціальний аудит та інспектування», викладач Бондаренко Г.В. (18 червня 2022 р.) 

20 червня 2022 р. на випускному атестаційному іспиті здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 Соціальна робота, ОПП «Соціальна 

робота (Соціально-психологічне консультування») була присутня Камінська Олена Петрівна, 

начальник Служби у справах дітей Уманської райдержадміністрації. 

21 червня 2022 р. на випускному атестаційному іспиті здобувачів початкового рівня 

(короткий цикл) вищої освіти, спеціальності 053 Психологія, ОПП «Психологія» була присутня. 

Гасанова Лейла Гасанова, психолог Одеського обласного центру громадського здоров’я, 

практичний психолог Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Лиманської 

районної ради Одеської області 

На семестровому екзамені з ОК «Соціальна робота з різними групами клієнтів», викладач 

Кочубей Т.Д,. була присутня Рябініна Марина Анатоліївна, спеціаліст з навчання в м. Варшава 

(Польща), «Товариство з обмеженою відповідальністю «OFWCA.PL» (22 червня 2022 р.). 

22 червня 2022 р. на комплексному кваліфікаційному екзамені  здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 053 Психологія, ОПП «Психологія» була 

присутня Калишенко Кароліна Михайлівна, викладач кафедри військової педагогіки та 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дійсний член 

американської асоціації «Брейнспоттинга», клінічний психолог. 

23 червня 2022 р. під час звіту аспірантів спеціальності 053 Психологія, ОНП 

«Психологія» був присутній Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

24 червня 2022 на семестровому екзамені (ОК «Пенсійне забезпечення України») 

студентів З/31 групи, ОС «бакалавр», спеціальність 232 Соціальне забезпечення, ОПП 

«Соціальне забезпечення» була присутня Камінська Олена Петрівна, начальник Служби у 

справах дітей Уманської райдержадміністрації. 

 

2. Контингент здобувачів вищої освіти (станом на 1 квітня поточного 2021/2022 н.р.) 

(подається окремо по денній та заочній формах навчання): 

2.1 Всього, осіб – 298, з них: за держзамовленням – 107 , на контрактній основі: українці – 191, 

здобувачі-іноземці – 0. 

2.2. Пільгові категорії здобувачів вищої освіти (окремо за денною та заочною формами 

навчання): 
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- здобувачі вищої освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до 

18 років) – 1  особа ; 

- здобувачі-особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (від 18 до 

23 років) – 19 осіб  ; 

- здобувачі вищої освіти із числа дітей-інвалідів (до 18 років) – 3  особи; 

- здобувачі вищої освіти із числа осіб з інвалідністю (від 18 років) – 15 осіб; 

- здобувачі вищої освіти із малозабезпечених сімей – 0 ; 

- здобувачі вищої освіти з числа осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС – 0; 

- здобувачі вищої освіти з числа осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій – 2 особи ; 

- здобувачі вищої освіти – діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій – 13 осіб; 

- здобувачі вищої освіти, батьки яких загинули (пропали безвісти) під час бойових дій – 0; 

- здобувачі вищої освіти із числа осіб, які є внутрішньо переміщеними – 1 особа; 

- здобувачі вищої освіти із числа осіб з інвалідністю внаслідок війни – 0 ; 

- здобувачі вищої освіти  – діти осіб з інвалідністю внаслідок війни – 0; 

- здобувачі вищої освіти із числа осіб, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи 

не менше ніж 15 років – 0; 

- здобувачі-батьки – 4. 

2.3. Всього академічних груп на факультеті – 34. 

2.4. Чисельність здобувачі вищої освіти, які проживають у гуртожитках – 50 осіб. 

2.5. Кількість сімей здобувачів вищої освіти – 0, з них проживають у гуртожитках – 0. 

 

 

2.6. Динаміка зміни контингенту студентів (подається окремо по денній та заочній формах 

навчання): 

 

2.6. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти (подається окремо по денній та заочній 

формах навчання): 

№ 

з/п 
Показники 

Попередній навчальний рік   

2020/2021 

Поточний навчальний рік   

2021/2022 

Р
а

зо
м

 

 

 

Бакалавр 

М
о

л
о

д
ш

и
й

 

б
ак
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р
 

М
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тр
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о
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р
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іл
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ф
ії

 

Показники 
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р
 

М
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тр
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то

р
 

ф
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о
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ії

 

1 2 3 4 1 2 1 2  1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 

1. Всього по 

факультету/інститу

ту (на 01.10.2020) 

4

5

2 

9

1 

7

0 

4

5 

7

7 

2

2 

 

7 
5

1 

8

9 

 Всього по 

факультету/інс

титуту (на 

01.10.2021) 

342 

45 

 
8

6 

5

8 

3

6 

2

0 

18 

3

2 

4

7 

7 4 8 3 

2. Прибуло, з них:           Прибуло, з них: 100             

2.1 -прийом  9

1 
   

2

2 

 5

1 
 

 -прийом 99 

47 0 0 0 
2

1 

0 
3

1 
0 

7  1  

2.2 -прибуло з інших 

факультетів/інститут

у, ЗВО 

 
     

 
  

 -прибуло з 

інших 

факультетів/інс

титуту, ЗВО 

0 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

1  1  

2.3 -переведено з інших 

видів навчання 

всередині року 

 
     

 
  

 -переведено з 

інших видів 

навчання 

всередині року 

0 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0    

2.4 -переведено з 

державної на 

контрактну основу 

навчання 

 
     

 
  

 -переведено з 

державної на 

контрактну 

основу 

0 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0    
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навчання 

2.5 -переведено з 

контрактної на 

державну основу 

навчання 

 

     

 

  

 -переведено з 

контрактної на 

державну 

основу 

навчання 

0 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0    

2.6 -поновлені         1  -поновлені 1 0 0 0 1  0 0 0 0    

3. Вибуло, з них:           Вибуло, з них: 139 
7 9 

1

4 

3

6 
4 

18 
4 

4

7 

    

3.1 -випуск     8

1 

   2

4 

 -випуск 108 

0 0 
1

2 

3

5 
0 

17 

0 
4

4 

    

3.2 -за власним 

бажанням 
          -за власним 

бажанням 

6 
2 1 0 0 1 

 0 
2 0 

    

3.3 -за невик. навч. 

плану 
        3  -за невик. навч. 

плану 

8 
3 1 0 0 0 

1 
1 2 

    

3.4 -за порушення умов 

контракту 
          -за порушення 

умов контракту 

9 
1 4 1 1 1 

0 
0 1 

    

3.5 -за порушення 

навчальної 

дисципліни 

          -за порушення 

навчальної 

дисципліни 

0 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

    

3.6 -відраховані у зв'язку 

з іншими причинами 
          -відраховані у 

зв'язку з 

іншими 

причинами (до 

10.09) 

2 

1 0 0 0 1 

0 

0 0 

0    

3.7 -на з/в           -на з/в 6 
0 3 1  1 

0 
1 0 

    

4. Всього по 

факультету/ 

інституту (на 

01.07.2021) 

2

9

9 

7

6 

4

7 

7

7 

- 8 - 9

1 

-  Всього по 

факультету / 

інституту (на 

01.07.2022) 

203 

38 
7

7 

4

4 
0 

1

6 

0 

2

8 
0 

    

 

3. Чисельність випускників денної форми навчання:  

3.1. Всього 114, з них отримали диплом з відзнакою 8. 

3.2. Випуск бакалаврів, всього, осіб 87, з них отримали диплом з 3. 

3.3. Випуск магістрів, всього, 27, з них отримали диплом з відзнакою 5. 

 

4. Результати та аналіз успішності студентів факультету соціальної та психологічної освіти 
(подаються окремо по денній та заочній формах навчання):  

Зимова сесія Літня сесія 

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

Успіш-

ність % 

Якість 

% 

Успіш- 

ність 

% 

Якість 

% 

Успіш- 

ність 

% 

Якість 

% 

Успіш- 

ність 

% 

Якість 

% 

98,24 60,00 96,79 52,58 93.50 50.12 96,79 50,00 

4.1. Кількість та прізвища студентів, які отримують іменні та персональні стипендії 3.  

4.2. Кількість та прізвища студентів, які мають академічну заборгованість 7. 

4.3. Кількість та прізвища студентів, які не склали літню заліково-екзаменаційну сесію з 

поважних причин (із зазначенням причин). 2 

 

5. Зміст та планування освітнього процесу: 

5.1. Головне спрямування освітнього процесу  

Відповідно до Цілей сталого розвитку на 2016-2030 рр. (2015), що були затвердженні на 

Саміті ООН з питань сталого розвитку, визначальною є четверта ціль за назвою «Забезпечення 

всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж 

усього життя для всіх», яка передбачає, що до 2030 року кожна країна-учасниця повинна 

ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти та 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
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професійно-технічної підготовки всіх рівнів для уразливих груп населення, у тому числі 

інвалідів, представників корінних народів і дітей, які перебувають в уразливому становищі. 

Кожен заклад освіти повинен враховувати особливі потреби осіб з інвалідністю і гендерні 

аспекти, та забезпечити безпечне, вільне від насильства і соціальних бар’єрів та ефективне 

середовище навчання для всіх. 

Закон України «Про освіту» (2017) визначає, що освіта є основою інтелектуального, 

духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного 

добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та 

держави. 

Закон України «Про вищу освіту» (2014) встановлює основні правові, організаційні, 

фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці 

державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої 

освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих 

фахівцях.  

Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що 

провадиться у закладі вищої освіти (науковій установі) через систему науково-методичних і 

педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 

умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості. 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» основними завданнями закладу вищої освіти 

є: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами 

вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями; 

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і 

забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через 

формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, 

утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх 

здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень 

суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня 

громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі 

освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників. 

У лютому 2022 року розпорядженням КМУ України схвалено Стратегію розвитку 

вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки, згідно якої метою (місією) вищої освіти в Україні є 

інтелектуальний, культурний і професійний розвиток особистості, формування якісного 

людського капіталу та згуртування суспільства для утвердження України як рівноправного члена 

європейської спільноти, розбудова ефективної інноваційної конкурентоспроможної економіки та 

забезпечення високих стандартів якості життя. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#n12
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Пріоритетами розвитку вищої освіти в Україні, які визначають концептуальну модель 

вищої освіти, є: автономія та інституційна спроможність закладів вищої освіти; прозорість і 

відкритість управління; колегіальність і залученість учасників освітнього процесу до процесів 

реформування системи вищої освіти; відповідальність; прагматичність у виборі моделей 

розвитку; партнерство; несприйняття корупції; академічна доброчесність; академічна свобода; 

професіоналізм; тісний зв’язок освіти з наукою, економікою; орієнтація на найвищі наукові 

досягнення; орієнтація на досягнення найвищої якості освіти; орієнтація на поточні та 

перспективні пріоритети суспільства і національної економіки; збереження кращих надбань 

вітчизняної освіти; збереження інтелектуального людського потенціалу в регіонах; доступність і 

рівність, неупередженість; орієнтація на всебічний розвиток особистості протягом життя; 

інклюзивність; зовнішня відкритість на паритетних засадах; адаптивність; різноманітність; 

самоорганізація; стійкість. 

Ця Стратегія узгоджена із Стратегією людського розвитку, яка визначає цілі та основні 

завдання, що стоять перед державою у сфері людського розвитку як напряму забезпечення 

національної безпеки України, а також індикатори досягнення цілей, що забезпечує можливість 

проведення моніторингу, ефективного планування, належного оцінювання соціальних інвестицій 

у людський потенціал. Мета Стратегії – створення умов для всебічного розвитку людини 

протягом життя, розширення можливостей реалізації потенціалу і свободи особистості, її 

громадянської активності заради формування згуртованої спільноти громадян, здатних до 

активної творчої співучасті в гармонійному, збалансованому та сталому розвитку держави. 

Досягнення цієї мети передбачає покращення таких основних показників людського розвитку, як 

тривалість життя, доступ до високоякісних фізкультурно-спортивних послуг, доступ до якісної 

освіти протягом життя, гідний рівень життя, оптимізація зв’язку між економічним зростанням і 

людським розвитком, зокрема шляхом збільшення інвестицій у якісне оновлення інфраструктури 

ключових сфер людського розвитку, розбудови соціальної сфери та справедливого розподілу 

економічних ресурсів. Для організації освітрнього процесу важливою є Стратегічна ціль 2. 

«Розбудова освіченого, доброчесного, інклюзивного та інноваційного суспільства, у якому кожен 

громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку, а наука є складовою економічного 

розвитку».  

Ключовим документом є Стратегія розвитку Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини на 2021-2025 рр. (далі Стратегія Університету), згідно якого 

основною метою діяльності університету є підготовка висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для освітніх та 

наукових установ, органів державної влади і управління, підприємств всіх форм власності за 

всіма рівнями вищої освіти у визначених галузях освіти, утвердження національних, культурних 

і загальнолюдських цінностей 

(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Нормативні%20документи%20УДПУ/Стратегія%20розвитку

%20УДПУ%20на%202021-2025%20рр..pdf). 

Місія університету, що виступає граничною метою та інтегрує всі цілі життєдіяльності 

університету та відповідні функції, засновується на класичній тріаді: 

навчання – дослідження – громадське служіння. 

В Університеті освітній процес організований з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтований на формування освіченої, всебічно 

розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної 

мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у галузях 

техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки 

(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Документи%20з%20організації%20освітнього%20процесу/На

вчально-

методична%20документація/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf)

.  

У практичній діяльності факультету соціальної та психологічної освіти можна 

відзначити три головні напрями: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#n11
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Нормативні%20документи%20УДПУ/Стратегія%20розвитку%20УДПУ%20на%202021-2025%20рр..pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Нормативні%20документи%20УДПУ/Стратегія%20розвитку%20УДПУ%20на%202021-2025%20рр..pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Документи%20з%20організації%20освітнього%20процесу/Навчально-методична%20документація/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Документи%20з%20організації%20освітнього%20процесу/Навчально-методична%20документація/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Документи%20з%20організації%20освітнього%20процесу/Навчально-методична%20документація/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf
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1. Система організації планування. Розроблені та узгоджені по рівнях підготовки 

фахівців освітні програми та навчальні плани. При цьому особлива увага зверталась на 

конкретність планових заходів, термінів виконання та визначення відповідальних осіб. Всі 

планові заходи передбачають єдність та наступність їх проведення протягом року. Розроблені 

головні напрями наукової, навчально-методичної та виховної роботи факультету на навчальний 

рік - взаємопов'язану, об'єднану загальною метою сукупність практичних заходів і справ по 

реалізації завдань з підготовки висококваліфікованих фахівців. До цього потрібно додати 

розпорядження, рішення Вченої ради факультету з різних напрямів діяльності, які спрямовують 

оперативну роботу кафедр факультету. 

2. Створення необхідних умов та можливостей для успішної організації освітнього 

процесу: підбір педагогічних кадрів; створення комплексів методичного забезпечення 

навчальних дисциплін; інформаційна, комп'ютерна бази, наявність засобів навчання; науково-

дослідна робота викладачів, систематичне підвищення їх кваліфікації; запровадження сучасних 

педагогічних технологій навчання тощо. 

3.Організація контролю, тобто отримання зворотної інформації про хід та результати 

освітнього процесу з метою прийняття на цій основі певних управлінських рішень щодо 

ліквідації недоліків та попередження негативних явищ в роботі колективу. Контроль включає 

спостереження, вивчення, аналіз, діагностику і оцінку ефективності діяльності виконавців. 

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» (від 29 квітня 2015 р. № 266) за відповідними освітніми програмами на 

таких рівнях вищої освіти:  

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – зі спеціальностей «Психологія» та 

«Соціальна робота»; 

- перший (бакалаврський) рівень – зі спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», 

«Соціальне забезпечення», «Освітні, педагогічні науки»; 

- другий (магістерський) рівень – зі спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», 

«Освітні педагогічні науки», «Менеджмент»; 

- третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень - «Психологія», «Соціальна 

робота», «Освітні педагогічні науки». 

На факультеті запроваджені наступні освітні програми (освітня (освітньо-

професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма - єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів 

тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає 

право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації 

(кваліфікацій) http://surl.li/azbjf. 

1. Освітньо-професійна програма «Психологія» (початковий рівень (короткий цикл) 

вищої освіти) – гарант к.психол.н., доц. Гриньова Н. В.; 

2. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» (початковий рівень (короткий 

цикл) вищої освіти) – гарант к.пед.н., доц. Бондаренко Г. В.; 

3. Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки (Соціально-вихована і 

культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та громаді)» (перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти) – гарант к.пед.н., доц. Бойченко В. В.; 

4. Освітньо-професійна програма «Психологія» ((перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти) – гарант к.психол.н., доц. Діхтяренко С. Ю.; 

5. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Соціально-психологічне 

консультування)» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) – гарант к.пед.н., 

доц. Шевчук О. М.; 

6. Освітньо-професійна програма «Соціальне забезпечення» ((перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти) – гарант к.економ.н., доц. Чвертко Л. А.; 

7. Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» 

(другий (магістерський) рівень вищої освіти) – гарант д.пед.н., проф. Бялик О.В.; 
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8. Освітньо-професійна програма «Психологія» (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти) – гарант к.психол.н., доц. Міщенко М. С.; 

9. Освітньо-професійна програма «Психологія (Соціально-педагогічна діяльність та 

соціальна реабілітація)» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) – гарант к.психол.н., 

доц. Шеленкова Н. Л.; 

10. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти) – гарант к.пед.н., доц. Албул І. В.; 

11. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Молодіжна робота)» (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти) – гарант д.пед.н., проф. Кравченко О. О.; 

12. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Соціально-психологічна 

реабілітація)» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) – гарант д.пед.н., 

доц. Клименко Ю. А.; 

13. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Управління соціальним 

закладом)» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) – гарант д.пед.н., проф. Кочубей Т. Д.; 

14. Освітньо-професійна програма «Управління закладом освіти» (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти) – гарант д.пед.н., доц. Кірдан О. Л.; 

15. Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» (третій (освітньо-

науковий) рівень) – гарант д.пед.н., проф. Коберник О. М.; 

16. Освітньо-наукова програма «Психологія» (третій (освітньо-науковий) рівень) – 

гарант д.пихол.н., проф. Сафін О. Д.; 

17. Освітньо-наукова програма «Соціальна робота» (третій (освітньо-науковий) 

рівень – гарант д.пед.н., проф. Коляда Н. М.). 

 

5.2. Організація освітнього процесу відповідно до вимог кредитно-трансферної 

системи. 

 

Основні напрями розвитку вищої освіти сучасної Європи визначає Болонський процес, 

результатом якого стало створення до 2010 року Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). 

Це передбачає побудову ступеневої і багаторівневої системи вищої освіти, запровадження 

системи кредитів Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) і Додатку до диплома 

європейського зразка, Національної рамки кваліфікацій і системи забезпечення якості вищої 

освіти, покращення мобільності студентів і викладачів. 

Метою запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових 

документів у вищих навчальних закладах є забезпечення якості вищої освіти та інтеграція 

національної системи вищої освіти в європейське та світове освітнє співтовариство. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система трансферу 

і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою 

надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит 

ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Запровадження системи кредитів ЄКТС забезпечує прозорість програм навчання, 

полегшує визнання дипломів і кваліфікацій, а при використанні ЄКТС у цілому європейська 

вища освіта стає більш відкритою, зрозумілішою та привабливішою для студентів різних країн. 

Тому перед академічною спільнотою України стоїть завдання запровадження системи кредитів 

ЄКТС - кількісного і якісного засобу вираження обсягу та змісту навчання, що ґрунтується на 

навантаженні студентів, яке необхідне для досягнення очікуваних результатів набуття освіти. 
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ЄКТС - це орієнтована на особу, яка навчається, система накопичення і трансферу 

кредитів, що ґрунтується на прозорості результатів навчання і навчального процесу. Її мета — 

сприяти планувати, надавати, оцінювати, визнавати та підтверджувати кваліфікації і навчальні 

модулі, а також допомагати мобільності студентів. 

Кредитно-трансферна накопичувальна система запроваджується відповідно до чинного 

законодавства у сфері освіти України, наказів Міністерства освіти і науки України: 

- від 13.07.2007 № 612 «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої 

освіти України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 

року»; 

- від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України 

Європейської кредитно-трансферної системи»;  

- від 26.02.2010 № 1/9-119 «Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах»; 

- Науково-методичний посібник для працівників вищої освіти України «Національний 

освітній глосарій: вища освіта». 

Організація освітнього процесу відповідно до вимог кредитно-трансферної системи 

відбувається згідно з «Положення про Європейську кредитно-трансферну систему навчання 

в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини» (Протокол №13 

від 30.06.2015 р.).  

Метою впровадження ЄКТС системи є інтенсифікація навчального процесу та 

підвищення якості підготовки фахівців шляхом: 

- стимулювання систематичної та якісної як аудиторної, так і самостійної роботи 

студентів протягом семестру; 

- підвищення мотивації студентів до набуття знань та вмінь, а також відповідальності 

за результати власної навчальної діяльності; 

- прищеплення студентам почуття навчальної дисциплінованості; 

- підвищення можливостей студентської мобільності; 

- досягнення сумісності та прозорості програм підготовки та кваліфікацій; 

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня набутих студентами знань та вмінь. 

- забезпечення навчання студентів за індивідуальною варіативною частиною 

освітньо-професійних програм; 

- підвищення якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності, 

забезпечення доступу до ринків праці, посилення престижу вищої освіти України. 

Відповідно до «Положення про Європейську кредитно-трансферну систему 

навчання в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини»  
призначено координатора ЄКТС – Савченко Н.В., к.пед.н., доцента кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту. 

Координатор ЄКТС на рівень факультету виступає контактною особою між викладачами 

та студентами факультету і займається академічними та практичними аспектами реалізації 

ЄКТС; забезпечує можливість доступу до інформаційних пакетів партнерських університетів для 

студентів, які потенційно можуть брати участь у програмах обміну; допомагає студентам 

правильно заповнювати ключові документи («Аплікаційну форму студента», «Угода про 

навчання», «Угода про практичну підготовку») і розуміти вимоги до процедур перезарахування 

кредитів ЄКТС; забезпечує якісну підготовку «Академічної довідки (виписки)»; бере участь у 

роботі навчально-методичної комісії факультету, яка приймає рішення про розподіл кредитів між 

навчальними дисциплінами. 

Ключові документи ЄКТС утворюють широко застосовуваний та прийнятний спосіб 

представлення тих елементів інформації, що є корисними для усіх осіб, які навчаються 

(включаючи мобільних та немобільних студентів), викладацького та адміністративного складу, 

роботодавців та інших зацікавлених сторін, їх коректне використання забезпечує прозорість та 

покращує якість вищої освіти. 
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Першим ключовим документом є Каталог курсів. Він є основним довідником для всіх 

студентів, які навчаються в університеті.  

Точний формат Каталогу встановлюється навчальним закладом. Вимога до каталогу: вся 

інформація має бути детальною, доступною для користувача та найновішою. Каталог курсів 

УДПУ опублікований на веб-сайті університету, і всі зацікавлені сторони мають зручний доступ 

до нього. Він оприлюднений заздалегідь, аби дати змогу студентам зробити свій вибір. 

Інформація про запропоновані кваліфікації, навчання (викладання), процедури навчання і 

оцінювання, рівень програм, окремі освітні компоненти та навчальну літературу, доступні для 

студентів, добре задокументована та зрозуміла.  

Оприлюднена інформація на веб-сайті представлена не лише українською, але й 

англійською мовами для посилення прозорості також і на міжнародному рівні.  

Наступний інструмент ЄКТС - Аплікаційна форма ЄКТС (форма-заява) студента 

розроблена для мобільних студентів, які проведуть обмежений період навчання в іншому 

навчальному закладі. Аплікаційна форма студента містить усю необхідну інформацію про 

мобільного студента, яку потребує потенційний заклад, що приймає. Якщо навчальний заклад 

потребуватиме додаткову інформацію від студента-вступника (наприклад, стосовно проживання, 

особливих вимог, пов’язаних зі станом здоров’я), він може вимагати її окремо. 

Угода про навчання. 

Студенти зазвичай реєструються на програму навчання та на певну кількість окремих 

складових курсу/навчальних дисциплін, модулів або на рік, або на термін в один семестр. На 

практиці ця інформація представляється в Угоді про навчання для вітчизняних студентів.  

Реєструючи студента, вищий навчальний заклад укладає угоду про надання курсів та 

присвоєння кредитів за досягнення очікуваних результатів навчання.  

Угода про навчання для мобільних студентів. 

Угода про навчання ЄКТС розроблена передусім для мобільних студентів, щоб 

забезпечити для них обов’язкову угоду до початку мобільного етапу навчання.  

Угода про навчання ЄКТС укладається на семестр або навчальний рік та підписується 

університетом, закладом, що приймає, та студентом. Особи, які підписують угоду від імені цих 

двох навчальних закладів, повинні мати на це формальні повноваження, що дозволяють їм брати 

зобов’язання зі сторони установи.  

Угода про навчання з виробничої практики - Угода про практичну підготовку. 

Угоди про навчання або Угоди про підготовку є також важливими для виробничих 

практик, що вимагаються як частина програми.  

В Угоді про підготовку чітко зазначається місце проходження практики, її тривалість, 

робота, що має бути виконана (опис робочого завдання), права та обов’язки того, хто навчається, 

та очікувані результати навчання. Також у ній зазначається, яке оцінювання та критерії 

оцінювання будуть використані при оцінюванні очікуваних результатів навчання, та хто буде 

відповідальним за практику, тобто роль роботодавця (того, хто надає базу практики) та роль, там, 

де можливо, установи, що приймає.  

Угода про підготовку має бути підписана трьома сторонами — особою, яка навчається, 

рідним навчальним закладом та роботодавцем (тим, хто надає базу практики). Там, де 

передбачається участь закладу, що приймає, він також має підписати угоду. Основна 

відповідальність лежить на закладі, що надає кваліфікацію. В угоді має визначатися кількість 

кредитів ЄКТС, що будуть присвоєні після досягнення очікуваних результатів навчання. 

Наступний інструмент ЄКТС - Академічна довідка (виписка) 

Чимало закладів видають кожному студенту академічну довідку (виписку) наприкінці 

кожного семестру або року. Це - важливий документ і для студента, і для установи. Він 

забезпечує, щоб студент мав точну і оновлену реєстрацію його прогресу, виконаних освітніх 

компонентів, кількості присвоєних кредитів ЄКТС та отриманих оцінок. Академічна довідка 

ЄКТС є таким підтвердженням в узгодженій формі. Вона є важливим формальним документом, 

що свідчить про прогрес студента та визнання. 
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Для мобільних студентів вітчизняний заклад спочатку видає академічну довідку на 

кожного окремого мобільного студента та надсилає її до установи, що приймає, до від’їзду з 

метою надання інформації про вже завершені студентом освітні компоненти, їхній рівень та 

отримані результати. Відповідно установа, що приймає, видає свою академічну довідку на 

кожного студента-вступника та надсилає її до вітчизняної установи наприкінці кожного періоду 

навчання. Таким чином вона формально підтверджує завершену студентом роботу, присвоєні 

кредити та отримані впродовж періоду мобільності оцінки за місцевою шкалою.  

Оскільки Виписка є важливим документом при реєстрації прогресу усіх студентів та для 

визнання навчальних досягнень, украй суттєво визначити, хто є відповідальним за її видачу, як 

вона видається і як вона надається студенту. 

 

5.3. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу.  
Забезпеченість освітнього процесу підготовки фахівців зі спеціальностей «Психологія», 

«Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», «Освітні, педагогічні науки», «Менеджмент» 

підручниками, посібниками відповідає вимогам акредитаційної експертизи. 

Методичне забезпечення освітнього процесу на факультеті передбачає наявність: 

навчальних планів; навчальних та робочих програм навчальних дисциплін;  програм практик; 

підручників і навчальних посібників; навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін; блоків 

контрольних робіт з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу; методичних матеріалів для здобувачів освіти до написання курсових та 

випускних кваліфікаційних робіт. 

Відповідно до Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти (лист МОН України від 09.07.2018 р. № 1/9-434) в 

Університеті НПП готують комплекси навчально-методичного забезпечення (КНМЗ) дисциплін.  

КНМЗ дисципліни – це навчально-методичне видання на допомогу здобувачам вищої 

освіти у вивченні навчальної дисципліни з викладом її основного змісту, завдань до різних видів 

навчальної діяльності студентів та рекомендацій до їх виконання.  

Підготовку КНМЗ дисциплін здійснюють НПП, які відповідають за їх викладання, коли 

дисципліна вводиться в робочий навчальний план підготовки фахівців.  

КНМЗ дисципліни має містити:  

– робочу програму навчальної дисципліни;  

– лекційний курс (повний або стислий виклад);  

– плани та методичні рекомендації до практичних, семінарських і лабораторних занять;  

– завдання для самостійної роботи студентів та вказівки до їх виконання;  

– зміст та критерії оцінювання індивідуального завдання навчальнодослідного 

характеру; – питання до поточного, модульного контролю, тести;  

– питання до іспиту (заліку);  

– термінологічних словник із навчальної дисципліни;  

– рекомендовану літературу;  

– тематику курсових робіт (якщо їх написання передбачено при вивченні дисципліни) та 

кваліфікаційних (випускних) робіт, а також методичні матеріали до їх написання. 

Для удосконалення освітнього процесу складом кафедр факультету видано: 

 

1. Навчальні посібники: 

 

Гендерний паспорт міста Умань: навч.-метод. довідник / Кучер Г.М.; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 176 с. 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: досвід м. Умані : навч.-метод. довідник / О. 

О. Кравченко, Г. М. Кучер,  І. Г. Резніченко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 242 с. 
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Інклюзивний оздоровчий літній табір: навч.-метод. довідник / Кравченко О.О., Міщенко 

М.С., Резніченко І.Г. [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. 

Київ: ЦП Компринт, 2021. 311 с. 

Інклюзивні історико-культурні туристичні маршрути : навч.-метод. довідник / кол. авт.: 

О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, М. О. Скочко [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Умань : ЦП Компринт, 2021. 75 с. 

Інновації в соціальній роботі (Науковий семінар)  : навч. посібник / О. О. Кравченко ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Київ : ФОП Ямчинський 

О.В., 2021 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо розробки навчальних планів та освітніх 

програм  освітнього ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота на 

факультеті соціальної та психологічної освіти  Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Кочубей Т.Д., Бойко О.М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з 

жінками, які звільняються з місць позбавлення волі : навч. посіб.  / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичин. Вид. 2-ге, допов. Київ : ЦП Компринт, 2021. 229 с. 

Культурно-рекреаційно-соціальна Черкащина : довідник / О.О. Кравченко, М.С. Міщенко, 

Н.В. Бєлоусова [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ : 

ФОП Ямчинський О.В., 2021. 305 с. 

Методика викладання фахових дисциплін (Соціальна робота): навч. посібник / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Т. Д.  Кочубей. – Київ : 

Компринт, 2021. 120 с. 

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 Соціальна 

робота  / Уклад.: Н. М. Коляда, В. П. Ісаченко. Київ, 2021. – 69 с. 

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 

ступеня «доктор філософії» спеціальності 231 Соціальна робота / Уклад. Н. М. Коляда, О. О. 

Кравченко, С. О. Роєнко. К. : ЦП Компринт, 2021. 87 с. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Методологія наукових досліджень у соціальній роботі» (ОНП «Соціальна робота», 

спеціальність 231 соціальна робота): навч.-метод. посібн. / уклад.: Коляда Н.М., Кочубей Т. Д., 

Кравченко О.О., Скочко М.О.; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. 

освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2021. 91 с. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Наукове дослідження та академічна доброчесність» (ОНП «Соціальна 

робота», спеціальність 231 соціальна робота): навч.-метод. вид. / уклад.: Коляда Н.М. ; 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та 

соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2021. 34 с. 

Методологія наукових досліджень у соціальній роботі: навч. посіб. / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Н.  М. Коляда, Т. Д. Кочубей, О. О. 

Кравченко, М. О. Скочко. – К. : ЦП Компринт, 2021. – 341 с. 

Підготовка та захист дисертації доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота 

(методичні рекомендації) / Уклад. Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, Н.В. Левченко. Київ, 2021. 87 

с. 

Подорожуємо разом : метод.  рекомендації / кол.  авт.: Кравченко О. О., Міщенко 

М. С., Скочко М. О. [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. 

Умань : ЦП Компринт, 2021. 24 с.  

Соціальний захист учасників АТО/ООС: з досвіду Уманської міської територіальної 

громади : навч.-метод. довід. / Г. М. Кучер, О. О. Кравченко ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2022. – 103 с. 

Діхтяренко С. Ю., Шулдик А. В., Шулдик, Г. О., Данилевич Л.А. Загальна психологія. 

Практичні заняття : навч. посіб.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, 

ф-т соціальної та психологічної освіти, кафедра психології. Умань : Візаві, 2022. 245 с. 
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Станішевська В. І. Арт-терапія. Навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві». 2022. 171 с. 

Станішевська В. І. Гриньова Н. В. Арт-терапія. Методичні рекомендації. Умань. ВПЦ 

«Візаві» 2022. 37 с. 

Методичні рекомендації до проходження виробничої (дослідницької) практики для 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія / Л. А. 

Данилевич, С. Ю. Діхтяренко, І. І. Осадченко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини, ф-т соц. та психол. освіти, кафедра психології. Умань : Візаві, 2021. 61 с. 

Психологія девіантної поведінки особистості : навч. посіб. / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.:  О. Д. Сафін, С. П. Байда. Умань : Візаві, 2021. 202 с. 

Гичко Ю. В. Формування емоційної компетентності майбутніх психологів  засобами коуч-

технологій : монографія / Гичко Юлія Володимирівна; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. — Умань: Візаві, 2022. —  158 с. 

Радзівіл К. П. Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів в освітньому 

процесі : монографія / Радзівіл К. П. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань : Візаві, 2022. – 177 с. 

Гагарін М. І. Виховна система закладу загальної середньої освіти: теорія і практика 

проєктування: монографія / М. І. Гагарін; за заг. ред. О. М. Коберника; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 252 с. (Рекомендовано до друку Вченою 

радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 4 

від 24.09.2020 р.)) 

Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і практика: 

колективна монографія / за ред. В. В. Бойченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 302 с. 

Управління закладами освіти: теорія, історія, практика: кол. монографія / за заг. ред. 

О. Л. Кірдан. Умань: Візаві, 2020. 224 с.  

Пащенко Д. І. Літопис історичних, суспільно-політичних, соціально-економічних та 

культурно-освітніх подій, на ґрунті і тлі яких відбувалось виникнення та становлення 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: монографія. Умань: 

Візаві, 2020. 400 с 

Коблик В. О. Виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці: теорія і методика: 

монографія / МОН України, Уманський держ.пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.». 2021. 200 с. 

Tkachuk H., Stecenko V., Stecenko N., Bondarenko T. Methodical system of practical and 

technical training for future it teachers in the context of blended learning. Professional competencies and 

educational innovations in the knowledge economy: Collective monograph. Bulgaria. Publishing House 

ACCESS PRESS, 2020. P. 86–102. DOI: 

http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4524/1/Collective%20monograph.%20Veliko%2

0Tarnovo%2C%20Bulgaria.%20Publishing%20House%20ACCESS%20PRESS%2C%202020%20%2

8pdf.io%29.pdf 

Бялик О. В., Дзюбенко І. А. Освітні інновації у вищій школі : навч. посіб. ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 219 с. 

5.4. Проведення занять для здобувачів вищої освіти англійською мовою (крім 

мовних дисциплін): дисципліни, кількість годин, % від загальної кількості годин, 

викладачі.  

 

№ 

з/

п 

Назва 

кафедри 

Назва дисципліни / 

модуля  

/ теми 

Назва 

дисципліни / 

модуля  

/ теми (анг. 

мова) 

Статус 

дисциплін

и 

(навчальна 

дисципліна 

обов’язков

ого чи 

вибірковог

Викладач 

Кіль

кість 

кред

итів 

/ 

годи

н 

http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4524/1/Collective%20monograph.%20Veliko%20Tarnovo%2C%20Bulgaria.%20Publishing%20House%20ACCESS%20PRESS%2C%202020%20%28pdf.io%29.pdf
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4524/1/Collective%20monograph.%20Veliko%20Tarnovo%2C%20Bulgaria.%20Publishing%20House%20ACCESS%20PRESS%2C%202020%20%28pdf.io%29.pdf
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4524/1/Collective%20monograph.%20Veliko%20Tarnovo%2C%20Bulgaria.%20Publishing%20House%20ACCESS%20PRESS%2C%202020%20%28pdf.io%29.pdf
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о 

компонент

а) 

1. Кафедра 

психології 

Організаційна 

психологія 

Модуль 

«Організаційна 

психологія як 

наукова дисципліна» 

Тема «Організаційна 

та корпоративна 

культура» 

Organizationa

l psychology 

Module 

"Organization

al psychology 

as a scientific 

discipline" 

Theme 

"Organization

al and 

corporate 

culture" 

Вибіркова Шеленкова Н. 

Л. 

4/120 

2. Кафедра 

психології 

Психологія 

особистості 

Модуль 

«Характеристика 

особистісних сфер» 

Тема «Синдром 

емоційного 

вигорання» 

Personality 

psychology 

Module 

"Characteristi

cs of personal 

spheres"  

Topic 

"Emotional 

burnout 

syndrome" 

Обов’язкова Міщенко М. С. 2 год.  

3. Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Теорія і практика 

молодіжної 

роботи" Модуль 

Практичний 

аспект молодіжної 

роботи,  

Тема «Практики 

молодіжної 

роботи» 

Theory and 

practice of 

youth work "  

Module 

Practical 

aspect of 

youth work,  

Theme 

"Practices of 

youth work" 

Вибіркова Левченко 

Н.В., 

4/120 

4. Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Ведення 

професійних 

документів 

Модуль 

«Теоретичні 

засади 

документування 

соціальної роботи» 

Тема 

«Документування 

соціальної роботи» 

Maintaining 

professional 

documents 

Module 

"Theoretical 

principles of 

documenting 

social work" 

Topic 

"Documentin

g of social 

work" 

Обов’язкова Балдинюк 

О.Д., 

5/150  

5. Кафедра 

педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Педагогіка Модуль 

«Загальні основи 

педагогіки» 

Тема «Розвиток, 

соціалізація і 

Pedagogy 

Module 

"General 

Fundamentals 

of Pedagogy" 

Навчальна 

дисципліна 

обов’язково

го 

компонента 

Прищепа С.М. 4/120 
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виховання 

особистості» 

Topic 

"Development

, socialization 

and education 

of the 

personality" 

6. Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Соціально-

психологічна 

діагностика, 

профілактика та 

корекція / 

Модуль«Основи 

соціально-

психологічної 

діагностики» 

Тема «Соціально-

психологічна 

діагностика в 

методі 

транзакційного 

аналізу»; 

Модуль «Підходи та 

методи до соціально-

психологічної 

профілактики та 

корекції» 

Тема «Транзакційно-

аналітичний підхід до 

соціально-

психологічної 

профілактики та 

корекції» 

Socio-

psychological 

diagnosis, 

prevention 

and correction 

/ Module 

"Fundamental

s of socio-

psychological 

diagnostics" 

Topic "Socio-

psychological 

diagnostics in 

the method of 

transactional 

analysis"; 

Module 

"Approaches 

and methods 

to socio-

psychological 

prevention 

and 

correction" 

Topic 

"Transactiona

l-analytical 

approach to 

socio-

psychological 

prevention 

and 

correction" 

Вибіркова  Клименко Ю.А. 3/90 

 

Щодо популяризації університету за кордоном в умовах воєнного стану та з метою промоції 

української вищої освіти за кордоном у 2022 році в умовах воєнного стану, запропонованої 

Міністерством освіти і науки України на факультеті соціальної та психологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проведено наступні 

заходи: 

1. Марафон онлайн-зустрічей для здобувачів вищої освіти з лекторами європейських 

країн під гаслом «Світ у підтримку освіти і науки України». 

Марафон онлайн-зустрічей присвячений популяризації УДПУ в країнах ЄС, 

ознайомленню та обговоренню досвіду роботи з переселенцями в інших країнах та можливостей 

для підтримки студентської молоді та науковців України країнами ЄС. 

В рамках марафону проходять такі гостьові лекції: 
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 Перша зустріч відбулася 13 травня 2022 р. з докторанткою соціально-психологічного 

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

Добошевською за темою «Підтримка та допомога Польщі українцям»; 

 20 травня відбулася зустріч з Beverly Moser на тему: «Supporting the Ukrainian people as a 

step towards a peaceful future»  та члена американської волонтерської організації Volunteers For 

Ukraine, Італійської Волонтерської організації «Лістівки», канд. психол. наук Світлани 

Могилястої  на тему: «Psychological readiness of students to volunteer as a factor of self-

realization»; 

 25 травня 2022 року на факультеті відбулася гостьова лекція Іглесіаса Ештефана, 

представника Поліції Іспанії, відділу роботи з українцями, перекладача. На тему: «Про 

особливості легального статусу українців в Іспанії»; 

 26 травня о 10.00 відбудеться лекція Рябініної Марини Анатоліївни, спеціаліста по 

навчанню в  м. Варшава (Польща), «Товариство з обмеженою відповідальністю «OFWCA.PL». 

Лекція на тему: «Можливості для підтримки українських студентів в Європі»; 

 2 червня о 17.15 відбудеться лекція з  Іриною Куценко, соціальним прицівником 

організації CEAR в Більбао, Іспанія. Тема: «Соціальна роботу з біженцями в Іспанії» та зустрічі 

з іншими представниками країн ЄС. 

2. Друк публікацій науково-педагогічних працівників у закордонних виданнях та 

науковометричних баз Web of Science та Scopus; 

3. Проведення на базі факультету Сьомої Міжнародної науково-практичної 

конференції «МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ», 12-13 травня 2022 року http://surl.li/cbjol; 

4. Співорганізація та проведення Міжнародного фестивалю психології «Мудрість 

поколінь» SAPIENTA GENERATIONES та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня психолога 

в онлайн режимі, на платформі ZOOM http://surl.li/cbjns. 

5. Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» 

(31 травня 2022р.) 

 

5.5. Використання інноваційних технологій навчання в освітньому процесі.  
Добір технологій навчання обумовлюється студентоцентрованим підходом з опорою на 

активне, а не пасивне навчання; акцентом на глибоке вивчення і розуміння навчального 

матеріалу; підвищення відповідальності та підзвітності з боку студента; підвищення рівня 

автономії студента; взаємозалежність між викладачем і студентом; взаємну повагу викладача і 

студента, рефлексивний підхід до навчального процесу як з боку викладача, так і студента.  

Інноваційні технології, як інструмент втілення нових освітніх форм і методів в життя, активно 

впроваджуються викладачами кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Впровадження в освітню практику on-line навчання, організація нестандартних лекційних, 

практичних, семінарських занять; індивідуалізація засобів навчання, проблемно-орієнтоване 

навчання; науково-експериментальне навчання при вивченні нового матеріалу; розробка нової 

системи контролю оцінки знань; застосування комп’ютерних, мультимедійних технологій і 

навчально-методичної продукції нового покоління та ін. дозволяє здійснювати викладання на 

якісно новому рівні. 

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи серед найпоширеніших технологій 

виокремлюются робота в малих групах (Матрос О.О., Ісаченко В.П.); аудіовізуальний метод 

навчання (Балдинюк О.Д., Бондаренко Г.В.); брейнстормінг («мозковий штурм») (Карпич І.О., 

Шевчук О.М., Іващенко К.В.,); «дерево рішень» (Албул І.В., Левченко Н.В.); дискусія із 

запрошенням фахівців (Бондаренко Г.В., Роєнко С.О.); ділова (рольова) гра; «займи позицію»; 

коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників (Полєхіна В.М., Іващенко К.В., Ревнюк Н.І., 

Моргай Л.А.); майстер-класи; метод аналізу і діагностики ситуації (Шевчук О.М., Бойко О.М.); 

http://ofwca.pl/
http://surl.li/cbjol
http://surl.li/cbjns
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метод інтерв’ю (інтерв’ювання); проектна діяльність (Коляда Н.М., Кравченко О.О., Войтовська 

А.І.); моделювання; PRES-формула (від англ. Position – Reason – Explanation or Example – 

Summary) (Албул І.В.); проблемний (проблемно-пошуковий) метод (Коляда Н.М., Кочубей Т.Д., 

Кравченко О.О.); публічний виступ; робота в малих групах; тренінги індивідуальні та групові 

(Клименко Ю.А., Ісаченко В.П., Гончар І.Г.) та інші.  

В умовах дистанційного навчання найпоширенішою формою здобуття освіти є «вебінар», на 

якому демонструються порівняльні таблиці, презентації, відеоролики тощо. За допомогою 

інтернет-технологій вебінар зберіг головну ознаку семінару – інтерактивність, яка забезпечує 

моделювання функцій доповідача, слухача, що працюватимуть інтерактивно.  

Досвід кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи свідчить, що суттєво впливає на 

розвиток професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця соціальної сфери соціально-

психологічний тренінг.   

На кафедрі активно практикується інноваційна діяльність щодо визнання результатів 

навчання студентів, здобутих у неформальній освіті, тим самим використовуються можливості 

медіа освіти, навчання через on-line курси. 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0

%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%

d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/ 

З метою дотримання принципів академічної доброчесності  на кафедрі соціальної 

педагогіки та соціальної роботи апробовуються нові програми перевірки наукових праць та 

випускних кваліфікаційних робіт, дисертацій на наявність текстових запозичень. 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-

%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/ 

Інформативним з питання впровадження інноваційних технологій стало дослідження 

Кочубей Т.Д. по завершенню вивчення курсів. Так, проводилося анкетування здобувачів вищої 

освіти стосовно того, які з форм організації навчального процесу були найбільш ефективними 

при проведенні навчальних занять. До них здобувачі віднесли «навчання – дискусія» – 16%, 

«навчання – тренінг» – 16%, «навчання – співробітництво» – 22%, «навчання – театралізація» – 

16%, «навчання –  дослідження» – 7%, «навчання – гра» – 7%.  

На думку здобувачів краще сприймаються проводені практичні заняття з елементами 

тренінгу або у вигляді відкритого обговорення – 10%, дискусії – 20%, кейс-заняття – 10%, тренінг 

– 10%; лекції з візуальним доповненням та обговореннями – 10%; діалог – 10%; гра – 10%; щоб 

проводили самі студенти і розробляли в формі ігор і цікавинок – 5%; обмін думками з теми лекції 

– 5%; у форматі інтерактивів і  за допомогою новітніх технологій – 10%. 

 Щодо вдосконалення проведення занять здобувачами вищої освіти було 

висловлено такі пропозиції: лекційного – менше теорії, більше практичних знань та наочності – 

25%, щоб інформація була найновіша і цікава – 25%, менше інформації для нотування більше для 

обговорення – 25%, проводити у формі діалогу і гри – 25%;  практичного – побільше цікавої 

інформації з особистих джерел  і театралізоване проведення 25%, повністю влаштовує – 25%, 

проводити в інтерактивні формі – 25%, дискусій і тренінгів – 25%. 

 Серед сприятливих форм взаємодії викладача і студентів здобувачі зазначили 

співробітництво та діалог – 50%, поєднання різних стилів викладання, зміна стилю викладання 

відповідно до ситуації – 33, 3%, менше теорії, більше практики, щоб інформація була найновіша 

і цікава – 11,7%. 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/
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 Ефективності проведення практичного заняття, на думку здобувачів, сприяють: 

досвід викладача, його обізнаність та відкритість до студентів – 50%, підготовленість студентів 

та їх зацікавленість – 25%, цікавість теми та уміння викладача подати матеріал – 25%. 

 Серед формам проведених лекційні заняття здобувачі виділили 25% – з 

використанням сучасних технологій, 25% – лекції, що доповнювалися невеликими дискусіями, 

запитаннями для роздумів, 25% – проводилися у формі лекцій-візуалізацій, 25% – проводилися 

у формі взаємодії та співробітництва; практичні заняття» - 33,4% – з використанням 

інтерактивів та театралізації, 33,3% – було б цікаво й надалі практикувати ті практичні, що були 

запропоновані нам, 33,3%  – в інтерактивній формі. 

Комплексне впровадження в освітній процес інноваційних технологій і методів навчання 

уможливило інтенсифікувати процес засвоєння здобувачами постійно зростаючих обсягів 

актуальної наукової, навчальної та методичної інформації, забезпечити якісне практичне 

застосування інноваційних технологій навчання в освітній процес, допомогти здобувачам 

самостійно здобувати нові знання на базі сучасних засобів телекомунікацій тощо. 

Викладачами кафедри психології активно впроваджуються інтерактивні технології 

навчання, які дають можливість покращити результативність засвоєння студентами навчального, 

матеріалу, сприяють кращому його розумінню та якісному оволодінню практичними навичками.  

Під час підготовки індивідуальних навчально-дослідних завдань широко 

використовується підготовка презентацій в межах навчального курсу та метод проектів, який 

дозволяє здійснювати пошук нових рішень існуючих у психологічній науці проблем, а також 

розвивати творчий підхід до професійної діяльності. 

Нові технології навчання, що впроваджуються викладачами кафедри. Викладачі під час 

проведення занять використовують колоди метафоричних асоціативних карт 

«Провокація/мотивація», «Сімейні історії», «Стрес-стоп», «»Компас вибора професії». 

Використовують інтерактивні технології «Карусель», «Інтерв’ю за три кроки», «Системний 

оператор», «Карусель», «Два, чотири, разом», «Мозковий штурм», «Гронування», «Мікрофон», 

«Дешифрувальник», «Морський бій», «Ажурна пилка». Викладачі кафедри вивчають та 

впроваджують елементи перспективного педагогічного досвіду провідних фахівців психолого–

педагогічної галузі наукового дослідження, зокрема  Якимчук Б.А., Якимчук І.П., Діхтяренко 

С.Ю. – «Розв’язання мисленнєвих задач» доктора псих. наук, професора Моляко В.О., Шулдик 

Г.О. – «Значення генетичного методу в психології» дійсного члена НАПН України Максименка 

С.Д. Доценти Вахоцька І.О., Якимчук І. П., використовують елементи проектного навчання 

(створення презентацій як підсумок вивчення відповідного курсу).  

Усі викладачі кафедри педагогіки та освітнього менеджменту при проведенні лекційних, 

практичних, семінарських та лабораторних занять широко використовують інноваційні 

технології навчання, зокрема: 

Коберник О. М. під час викладання курсів «Педагогіка», «Менеджмент в освіті» 

використовує технології проблемного навчання (метод проблемного викладу матеріалу, 

частково-пошуковий метод, дослідницький метод), критичного мислення, проектні методи, які 

розвивають пізнавальні навички студентів (самостійно здобувати знання з різних джерел, 

використовувати набуті знання для вирішення навчальних та практичних завдань), досліджувати 

(уміння виявляти проблему, збору інформації, спостереження, проведення експериментів, 

аналізу, побудови гіпотез, узагальнення), співпрацювати в різноманітних групах, формулювати 

проблеми та знаходити шляхи їх вирішення, активно розвивається критичне та творче мислення, 

сфера комунікації тощо. Під час читання лекційних курсів застосовуються мультимедійні засоби 

навчання, короткі інтерактивні опитування студентів, такі види лекцій як бінарна, проблемна, з 

навмисними помилками з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Кірдан О. Л. в процесі читання лекцій з дисциплін «Історія педагогіки», «Управління та 

керівництво ЗВО», «Менеджмент організацій», «Методика викладання у вищій школі», 

«Державні стандарти та якість вищої освіти» застосовуються мультимедійні засоби навчання, 

вступне та заключне тестування, що сприяє активізації мислення студентів. Також 

використовується технологія «Створення ситуації успіху»,яка допомагає особистості відчути 
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радість від здолання труднощів (цим позитивним емоційним переживанням відводиться 

особлива роль); усвідомити значимість власних зусиль для досягнення результату. У процесі 

вивчення дисциплін використовуються мультимедійні презентації, елементи мобільної 

педагогіки для пошуку тлумачення понять та категорій та ін. 

Бялик О. В. для розвитку самостійної та творчої активності здобувачів освіти 

використовує ситуативні методики навчання, зокрема, кейс-технологію. Під час такого навчання 

студенти аналізують складну ситуацію, для розв’язання якої немає достатнього обсягу 

інформації. Це сприяє отриманню студентами навичок колективно-групової роботи в команді; 

отриманню навичок презентації, проведення прес-конференції; умінню формулювати питання, 

аргументувати відповідь. За допомогою інтерактивних технологій навчання: «Ажурна пилка», 

«Акваріум», «Мікрофон», проектної технології здійснює проведення практичних та 

лабораторних робіт з дисциплін, які читає. Під час проведення лекцій нею застосовуються 

мультимедійні засоби навчання, короткі інтерактивні опитування студентів, а також такі 

нестандартні типи лекцій: «удвох», лекція-візуалізація, лекція з навмисними помилками з метою 

активізації знань та досвіду студентів. 

Безлюдна Н. В. при викладанні навчальної дисципліни «Педагогіка», особливо перед 

проходженням студентами педагогічної практики, використовує технологію ділової гри, завдяки 

якій у студентів виникає установка на творчу діяльність, на постійний пошук, студенти 

набувають таких практичних навичок та вмінь, які є максимально близькими до їхнього 

майбутнього фаху. Також широко застосовує технологію розвивального навчання, що дозволяє 

студентам отримувати знання не в готовому вигляді, а засвоювати їх через навчальну діяльність. 

Використовує на заняттях з курсу «Педагогіка» кейс-технологію, яка сприяє отриманню 

студентами навичок розв’язання реальних проблем, можливість роботи групи в єдиному 

проблемному полі.  

Гагарін М. І., викладаючи такі дисципліни як «Педагогіка», «Моніторинг якості освіти», 

«Зарубіжна система вищої освіти», «Педагогіка профільної школи», надає перевагу 

використанню технології розвивального навчання, коли засвоєння навчального матеріалу 

здійснюється завдяки дослідницькому методу навчання – «квазі-дослідницькому», коли поняття 

задаються не в готовому вигляді, не в формі визначень чи правил. Також використовує 

розв’язування та обговорення педагогічних ситуацій, застосовує мультимедійні презентації, 

інтерактивні методи навчання «мікрофон», «незакінчене речення», дискусії, мозковий штурм, 

мікрофон, робота в групах та ін., які сприяють актуалізації засвоєних знань та досвіду студентів.  

Дудник Н. В. при викладанні навчальних дисциплін використовує технологію 

колективного та групового навчання, технологію проблемного навчання, яка сприяє розвитку 

різноманітних аспектів мислення, самостійності, критичності, нестандартності; сприяє 

формуванню позитивних рис особистості (активності, самостійності, рішучості, 

відповідальності); становленню комунікативних умінь (слухати та чути, висловлюватися та 

дискутувати, обґрунтовувати свої думки). Також використовує технологію ситуативного 

моделювання, зокрема ігрове моделювання ситуацій і явищ, що є об’єктами вивчення, спрощене 

судове слухання, громадське слухання, драматизація (або «рольова гра», «розігрування ситуації 

за ролями», «інсценізація»). Це перетворює заняття на нестандартне інтерактивне спілкування; 

створює комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою індивідуальність, 

інтелектуальну спроможність; живить інтерес до навчання і пізнання. На практичних заняттях 

впроваджує кейс-технологію, завдяки якій виникають сприятливі умови для розв’язання 

студентами за короткий час різноманітних, інколи дуже важких і складних проблем фактичного 

характеру, важливих для майбутнього педагога. При викладанні курсу «Педагогічна етика» 

студенти складають портфоліо для самооцінки сформованості професійно-етичної 

компетентності. 

Стеценко Н. М. за допомогою сервісу Padlet для студентів IІ курсу організовує 

обговорення дискусійних питань з теми «Зміст освіти». Padlet – безкоштовний мультимедійний 

онлайн-сервіс для створення, спільного редагування та зберігання ресурсів різного типу. В 
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системі можна створювати довільну кількість «віртуальних стін», на які можна прикріплювати 

фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки тощо.  

Ткачук Л. В. впроваджує ігрову технологію, а саме: прес-конференція, «Зустріч на 

вищому рівні» (Історія педагогіки, тема  «Системи освіти у найрозвиненіших країнах світу»), 

Брейн-ринги, «Інтелектуальний хокей», Вікторини («Що? Де? Коли?), Вікторина «Щасливий 

випадок», Аукціон народної мудрості (Історія педагогіки, тема «Народна мудрість виховання 

дітей та молоді»), Подорож у Країну історико-педагогічних знань (заключне заняття з ІП). У 

процесі викладання дисципліни «Теорія організації» практикує ділові ігри, у яких студентам 

пропонується зайняти позицію керівника освітнього закладу, брати на себе відповідальність за 

прийняття рішень. Особистісно-орієнтовані технології (індивідуалізація та диференціація 

освітнього процесу, створення атмосфери комфорту, співробітництво між викладачем та 

студентами на гуманному суб’єкт–  

Житнухіна К. П. використовує технологію критичного мислення. При запровадженні цієї 

технології знання засвоюються набагато краще, адже інтерактивні методики розраховані не на 

запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та 

пошук її вирішення, оскільки критичне мислення – мислення самостійне. Ця технологія 

впроваджується викладачем під час парної і групової роботи і сприяє створенню зацікавленості 

й доброзичливої співпраці під час навчального процесу. Також застосовує інтерактивні 

методики: «Мозковий штурм», «Прес-метод», «Розігрування ситуації у ролях».  

Коблик В. О. під час викладання дисциплін «Основи наукових досліджень», «Креативні 

технології навчання», «Педагогіка профільної школи» застосовує мультимедійні презентації, 

розв’язування та обговорення педагогічних ситуацій, інтерактивні методи навчання «Мікрофон», 

«Незакінчене речення», дискусії тощо.  

Кудла М. В. здійснює проведення лекційних, практичних та лабораторних занять з 

навчальних дисциплін із використанням інтерактивної технології навчання, зокрема такі її окремі 

методи та прийоми: «Мозкова атака», «Ажурна пилка», «Акваріум», «Мікрофон», «Коло ідей», 

«Навчаємося разом», дидактичні ігри, групова робота студентів, метод інтерв’ю, кейс-метод, 

навчальні дискусії, інтелектуальні вікторини та ін. 

Прищепа С М. в процесі викладання курсів «Педагогіка», «Техніка управлінської 

діяльності», «Методика навчання педагогіки» використовує інтерактивних методи: «Займи 

позицію», «Карусель», «Акваріум», «Мозковий штурм», «Дебати» тощо. Це передбачає такі 

форми проведення семінарів: діалог, дискусія, прес-конференція, рольова гра, семінар запитань 

і відповідей, бліц-опитування тощо. Також використовує мультимедійні засоби навчання, лекції 

нестандартного типу, технологію проблемного навчання, інтерактивну технологію, метод 

проектів. 

Савченко Н. В. впроваджує проектну технологію у форматі ігрового проектування – 

розробка студентами рекомендацій, планів і заходів навчально-виховного характеру, методичних 

матеріалів до проведення навчальних занять (лото, кросворди, ребуси, вікторини тощо). 

Технології цілепокладання та життєтворення (усвідомлення цілей учительської професії, віра у 

свої можливості та власний успіх, сподівання на позитивні перспективи в майбутньому). 

Тренінгові технології (заняття проводяться у вигляді рольових ігор, диспутів. 

Ткачук М. М. в процесі викладання курсів «Історія педагогіки», «Педагогіка і психологія», 

«Історія освітньо-виховних систем», «Порівняльна педагогіка» використовує бінарні заняття, які 

дозволяють інтегрувати знання з різних дисциплін для вирішення однієї проблеми, надають 

можливості перевірити набуті знання на практиці, інтерактивні технології, технології 

проблемного навчання, критичного мислення. Під час читання лекцій застосовує мультимедійні 

засоби навчання. 

Поряд з академічним навчання постійно здійснюється пошук інноваційних форм 

підготовки майбутніх психологів, фахівців соціальної роботи, які реалізовуються на факультеті 

соціальної та психологічної освіти. 

Студентська соціально-психологічна служба 

Студентська соціально-психологічна служба ‒ це об’єднання студентів, які за покликом 
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душі займаються волонтерською діяльністю.  

Метою діяльності Студентської соціально-психологічної служби є розв’язання 

соціальних проблем та поліпшення становища студентської молоді, надання комплексу 

соціальних послуг студентам, створення сприятливих умов для їхньої самореалізації та 

самовдосконалення. 

Завдання: 
 створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав студентів; 

 сприяння успішній адаптації студентів першого курсу; 

 здійснення профілактичних заходів щодо попередження негативних явищ у 

студентському середовищі; 

 підтримка та розвиток волонтерського руху в студентському середовищі; 

 реалізація програм соціального становлення та соціальної підтримки студентів у межах 

національних та державних цільових програм. 

16 березня 2010 року за ініціативи студентів на базі факультету соціальної та 

психологічної освіти було створено Студентську соціально-психологічну службу, яка є 

складовою частиною психологічної служби системи освіти України. Це об’єднання студентів, які 

за покликом душі займаються волонтерською діяльністю. 

Студентська соціально-психологічна служба тісно співпрацює з уманськими 

територіальними органами освіти, з Управлінням праці та соціального захисту населення 

Уманської міської ради, Міжрегіональним обласним притулком для дітей м. Умані, дитячим 

реабілітаційним центром «Пелюстки довіри», Дитячим будинком змішаного та компенсуючого 

типу м. Умані, міським та районним Центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, 

спільно з якими організовуються соціально-виховні заходи. 

За час роботи служби було впроваджено не одну сотню соціальних проектів та ініціатив, 

кожен із яких дав змогу студентам проявити професійні якості, гуманне ставлення до оточення, 

любов та повагу, чуйність та бажання допомогти, стати активним учасником громадського життя. 

Унікальністю, творчістю, оригінальністю вирізняються соціальні та благодійні акції, 

проведені волонтерами Служби для студентів, жителів міста Умань, школярів, дітей-сиріт, дітей 

із вадами розвитку, людей похилого віку: театралізована акція «Великі пригоди малих індіанців»; 

соціальна акція у Будинку для літніх людей до Міжнародного дня людей похилого віку; акції 

«Створи настрій власноруч» та «Тиждень крейдових повідомлень»; свято до Дня інваліда, на 

якому були присутні діти-інваліди віком від 1 до 17 років; благодійні акції з нагоди свята 

Миколая; благодійний аукціон «Купи зустріч з…» з нагоди святкування Дня закоханих; соціальні 

акції до Міжнародного дня захисту дітей; святково-розважальна програма «Країна здоров’я» та 

ін. 

Помітне місце у волонтерській роботі Служби посідає також і матеріальна допомога. 

Студенти-волонтери збирають речі, канцтовари, книжки, солодощі, які потім у театралізованій 

формі передають дітям-сиротам, дітям-інвалідам. Варто відзначити акції: «Не будь байдужим ‒ 

подаруй дитині іграшку!», «Поділись теплом», «Книгу не жалкуй ‒ дитячому будинку подаруй», 

«Спішімо робити добро!» та ін. 

Важливим напрямом соціально-педагогічної роботи Служби є профілактичний. Для 

профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі волонтери постійно організовують і 

проводять такі заходи, як конкурс малюнків на асфальті «Я обираю здоровий спосіб життя!», 

різноманітні бесіди, диспути, лекції на відповідну тематику, молодіжні концерти «За здоровий 

спосіб життя», вуличні ігротеки, театралізовані дійства, рольові та творчі ігри з молоддю, 

конкурси стіннівок та соціальних реклам тощо. 

Численні подяки від громадян, закладів соціальної сфери, органів місцевої влади вкотре 

доводять ефективність та необхідність існування Студентської соціально-психологічної служби. 

Крім того, така діяльність озброює майбутніх спеціалістів глибокими теоретичними знаннями, 

навичками та вміннями, необхідними для успішної роботи в майбутньому, виховує любов до 

своєї професії, захопленість, прагнення творити, шукати, осмислювати та впроваджувати 

передові ідеї та кращий досвід. Для студентів-волонтерів їхня робота – це спосіб життя, вони з 
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ентузіазмом беруться за кожну нову ідею, намагаються втілити її у життя та отримують ні з чим 

незрівнянну нагороду – вдячність, повагу, любов, відчуття власної значущості. 

За звітний період було проведено: презентація діяльності Студентської соціально-

психологічної служби; соціальна акція «Бажання за винагороду»; акція «Від серця до серця» 

«Придбай побажання»; Кінолекторій «Засновник»; соціальна акція «Солодощі для людей 

похилого віку»; кінолекторій «Стів Джобс. Імперія спокуси»; кінолекторій «Екологічний слід 

людини»; кінолекторій «Стів Джобс»; кінолекторій «Згодні на все виправляють світ»; 

презентація діяльності Студентської соціально-психологічної служби;  акція протидії 

дискримінації «Поезія не має кордонів»; флешмоб до дня сміху «Просто посміхнись!»;  флешмоб 

«Дякую, мамо!»; відеопрезентація «Роль медичної сестри в закладі освіти»; акція «сімейні 

цінності»; аквагрим до Дня захисту дітей; участь в «Холі Денс Умань» 

 

Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального 

туризму «БЕЗ БАР’ЄРІВ» 
У результаті вивчення досвіду впровадження інклюзивного навчання в університетах 

України та відповідно до програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини до 2016 року» на базі Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини у вересні 2014 року розпочав свою діяльність науково-практичний Центр 

соціальної та освітньої інтеграції студентів з інвалідністю «Без бар’єрів».  

Метою створення і діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції студентів з 

інвалідністю є консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, залучених 

органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямована на соціально-педагогічну 

підтримку осіб з обмеженими можливостями. А це стосується і їхньої адаптації до студентського 

та педагогічного колективу, інтеграції в освітнє та соціальне середовище, створення умов для 

саморозвитку та самореалізації, розвитку соціальної активності, автономності, відповідальності 

та мобільності осіб з особливими потребами. 

Діяльність Центру полягає у реалізації таких напрямів діяльності: науково-дослідний, 

міжнародної діяльності, зв’язків з громадськістю, навчально-виховний, соціально-побутовий, 

психокорекційної діяльності, медико-реабілітаційний, культурно-дозвіллєвий, волонтерської 

діяльності. 

Основними завданнями проекту є: 

 забезпечити права молоді з функціональними обмеженнями на здобуття освіти в 

умовах освітніх навчальних закладів у комплексному поєднанні з корекційно- реабілітаційними 

заходами; 

 різнобічний розвиток індивідуальності молодої людини на основі виявлення її задатків 

і здібностей, формування інтересів і потреб; 

 збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я студентів; 

  виховання у молоді любові до праці, здійснення їх допрофесійної 

підготовки,забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення; 

 виховання особистості як культурної і моральної людини з етичним ставленням до 

навколишнього світу і самої себе; 

 надання у процесі навчання й виховання кваліфікованої психолого-медико-

педагогічної допомоги з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку 

молодої людини. 

Водночас, діяльність Центру спрямована на розроблення, впровадження і постійне 

удосконалення системи супроводу навчання студентів з інвалідністю, яка охоплює наступні 

напрями: технічний, педагогічний, психологічний, медичний, соціальний, реабілітаційний, 

спортивний. Усі перелічені складові системи супроводу вступають в дію поступово і можуть 

діяти одночасно, доповнюючи одна одну. 

До структури Центру вмотивовано доцільним є входження таких установ: 

- Управління праці та соціального захисту Уманської міської ради; 

- Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок»; 
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- Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради; 

- Відділ освіти Уманської міської ради; 

- Міський Центр для дітей, сімʼї та молоді; 

- Відділ в справах сімʼї та молоді Уманської міської ради; 

- Служба зайнятості населення; 

- Громадські організації. 

У свою чергу Центр дозволяє на регіональному рівні об’єднати зусилля сім’ї, державних 

закладів, закладів соціальної сфери, громадських організацій та громади в цілому на шляху до 

вирішення нагальної проблеми не лише сьогодення, а й майбутнього – забезпечення рівних 

можливостей для осіб з особливими потребами. 

Центр є апробаційним полем для підготовки науково-педагогічних кадрів. На базі центру 

ними проводяться наук семінари та конференції, організовуються зустрічі з науковцями та 

провідними фахівцями у сфері інклюзивної освіти; проводяться тренінгові заняття та програми. 

У рамках діяльності Центру: 

- здійснюється супровід студентів з особливими потребами щодо навчальної діяльності; 

- постійно проводяться психологічні та психокорекційні тренінги;  

- Організовано і проведено ІІІ студентський конкурс соціальних проектів з питань 

інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Подорожуємо без бар’єрів» 

- проведено серію заходів до Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

-  регулярно проводяться Дні відкритих дверей для абітурієнтів з особливими освітніми 

потребами. 

На факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини створені всі умови для навчання студентів з інвалідністю 

зокрема  забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним навчально-

реабілітаційним супроводом та створення для них вільного доступу до інфраструктури  

університету.Нещодавно відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» від 10 липня 

2019 року №635 на факультеті створено 3 інклюзивні групи. 

Для зручності під час навчального процесу для здобувачів з обмеженням життєдіяльності 

розроблено «Індивідуальну програму розвитку здобувача з особливими освітніми потребами», 

яка містить відомості про самого здобувача та «Індивідуальний освітній план», який складається 

з графіка освітнього процесу на навчальний рік та індивідуальної картки здобувача вищої освіти. 

Двічі на рік було проводиться засідання команди психолого-педагогічного супроводу, на 

яких розглянуто питання щодо виконання індивідуального навчального плану здобувачами 

освіти, що навчаються в інклюзивних групах, психолого-педагогічний супровід здобувачів з 

обмеженням життєдіяльності, напрямків роботи практичного психолога в рамках психологічного 

супроводу здобувачів. Регулярно проводили анкетування для здобувачів з обмеженням 

життєдіяльності, результати яких використовували в корекції індивідуальних програм 

реабілітації для визначення пріоритетних напрямків у роботі зі здобувачами з обмеженням 

життєдіяльності. Особливу увагу відводили питанню організації дистанційного навчання на 

факультетах. Важливо зазначити, що окрім НПП, психолога та кураторів до таких засідань 

залучали і батьків здобувачів, працівники ІРЦ, МСЕК та інших реабілітаційних установ, що 

дозволяє повною мірою дослідити це питання та надати все сторонній комплекс заходів для 

успішної адаптації та якісної реабілітації та навчання здобувачів з обмеженням життєдіяльності.  

Передумовами створення таких груп стали новітні тенденції в освітньому просторі, адже 

сьогодні значну увагу приділяють наданню рівного доступу до освіти та включенню людей із 

обмеженням життєдіяльності в навчальне середовище та в громадське життя суспільства. 

Однією з цінностей Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини є інклюзивність: ми прагнемо бути відкритими для молоді з обмеженням життєдіяльності 

не залежно від їх стану здоров’я та нозології, впроваджувати кращі практики, адже неможливо 

досягти досконалості та обійти увагою сучасні методики й практики в навчальній та науковій 

діяльності, зокрема це стосується і впровадження інклюзивного навчання. 
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Важливим складником психолого-педагогічного супроводу є психологічна адаптація, 

особливо під час 1 року навчання, коли головним завданням психолога ЗВО є створення системи 

заходів, спрямованих на формування в особи здатності пристосовуватися до існуючих у 

суспільстві вимог та критеріїв за рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, які діють в Україні з березня 2020 року, значну 

частину активностей перенесено у режим онлайн. Зважаючи на пандемію та завдяки багаторічній 

співпраці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 

Британською Радою у рамках проєкту «Активні громадяни» (програма Британської Ради для 

молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку), ми розробили проєкт «Вчимося 

разом чути та долати соціальну ізоляцію» та отримали фінансування на його реалізацію від 

Британської Ради. Метою цього проєкту є створення платформи для вивчення та спілкування 

українською жестовою мовою, зокрема  в умовах пандемії COVID-19 та спричинених нею 

викликів; налагодження комунікації аудиторії проєкту та залучених експертів у сферах 

психології, культурології, соціального забезпечення, творчості. 

Унікальність цього проєкту засвідчується ще й тим, що учасниками стали здобувачі 

університету – майбутні соціальні працівники та психологи, зокрема здобувачі з обмеженням 

життєдіяльності, які мали можливість в умовах неформальної освіти оволодіти навичками 

жестової мови. У подальшому майбутні фахівці надаватимуть якісні соціальні та освітні послуги 

на рівні громади, адже чим більше людей будуть мати базові навички спілкування жестовою 

мовою, тим комфортнішим буде життя людей із порушеннями слуху. 

З проєктом було ознайомлено понад 2 тисячі людей, зокрема через офіційні сайти 

факультету, університету Черкаської ОДА, Управління праці та соціального захисту населення 

Уманської міської ради, Інклюзивно-ресурсного центру. Результати реалізації проекту надано 

Обласній організації УТОГ. Під час розробки проєкту створено 6 відеороликів, дубльованих 

жестовою мовою про визначні пам’ятки Черкаської області, серед яких: Національний 

дендрологічний парк «Софіївка», Музей трипільських поселень-гігантів (с. Легедзене), м. 

Корсунь-Шевченківський, Буцький каньйон, Національний історико-культурний заповідник 

«Чигирин», Чернеча гора (м. Канів). 

До участі в проєкті долучались науково-педагогічні працівники, здобувачі серед яких 

особи з обмеженням життєдіяльності, представники Управління праці та соціального захисту 

населення та Уманського товариства глухих. 

Реалізація такого проєкту була ефективною на декількох рівнях: 

 на рівні професійної підготовки майбутніх фахівців – соціальних працівників, 

молодіжних працівників та психологів: у яких сформовано фахові компетентності щодо надання 

послуг людям з обмеженням життєдіяльності, зокрема українською жестовою мовою; вироблено 

толерантне ставлення до людини незалежно від її стану здоров’я та інших характеристик; 

 на рівні соціального розвитку громад: такі практики сприяли включенню вразливих 

категорій громадян у життєдіяльність громади та підвищенню їхнього соціального статусу, 

звернено увагу на потреби людей з обмеженням життєдіяльності  з різними нозологіями; 

 на рівні реалізації державної політики щодо соціальної інклюзії: реалізація проєкту 

сприяє реалізації міжнародного та українського законодавства щодо сталого розвитку на рівні 

громади. 

В межах психологічного супроводу здобувачів проводяться анкетування та тестування 

здобувачів; застосовано техніку арт-терапії, тілесно-орієнтовану та інші методики роботи для 

поліпшення психологічного та морального стану учасників освітнього процесу; індивідуальне 

консультування здобувачів з обмеженням життєдіяльності. Соціальний супровід навчання 

здобувачів з обмеженням життєдіяльності забезпечує виконання основних соціальних функцій, 

а саме навчання, працевлаштування, комунікації з людьми. Основною метою цього супроводу є 

забезпечення інтеграції здобувачів в університетське середовище (активна участь здобувачів з 

обмеженням життєдіяльності у соціально-психологічній службі університету організація та 

проведення акцій, ярмарків та соціальних заходів, співпраця з представниками закладів 

соціального захисту населення), та суспільство, забезпечення їх активного соціального життя, 
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формування в здобувачів почуття власної гідності та поваги оточуючих до них, сприяння їх 

самоактуалізації, самовдосконаленню, повної соціалізації.  

Одним з основних завдань програми є залучення здобувачів з обмеженням 

життєдіяльності до створення інклюзивних турів та соціальних проєктів, з цією метою активно 

функціонує Бюро інклюзивного туризму участь в якому приймають як здобувачі з нормотиповим 

розвитком так і з обмеженням життєдіяльності . На базі бюро створено туристичні маршрути: 

«Таємні історії кохання», «Стежками зеленого туризму», «Місця чудотворної сили», «Козацькі 

розваги», «Наповнюємо життя фарбами» та інші. 

У 2021 р. молодими науковцями університету здійснювалася розробка науково-дослідної 

теми за кошти держбюджету: «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму». Строки 

виконання: 20202022 рр. 

За результатами проведених досліджень надано наукові послуги: «Розробка навчально-

методичного забезпечення діяльності інклюзивного табору» на замовлення Управління праці та 

соціального захисту населення Уманської міської ради (лист начальника Управління праці та 

соціального захисту населення Уманської міської ради № 790\01-20 від 17.02.2021 р.). 

Видано зарубіжну монографію «Social and educational services for children with disabilities: 

history, theory and practice. Joint monograph. Drukarnia HARIT, Częstochowa (Poland), 2021. 346 s.». 

Основні результати дослідження викладено у 138 публікаціях, із них: 2 монографії 

опубліковані в іноземних видавництвах; 2 монографій, опублікованих за рішенням Вченої ради 

закладу вищої освіти; 10 науково-методичних довідники; 11 публікацій в матеріалах 

конференцій, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science; 

35 статей, що включені до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»); 

64 публікацій у матеріалах конференцій. За результатами НДР отримано 6 свідоцтв про 

реєстрацію авторського права. 

Відповідно до запиту Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення (лист № 

73\05 від 22.02.2021 р.) співробітники є у складі робочих групах з розробки професійних 

стандартів за професіями соціальної сфери, а саме: професійного стандарту для професії 2351.2 

Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг; професійного стандарту 

для професії 2340 Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю. 

27 травня 2021 року організовано і проведено ІІ Всеукраїнський науково-практичний он-

лайн симпозіум з «Інклюзивно реабілітаційно-соціального туризму» з міжнародною участю. 

Результатом ІІ Всеукраїнського науково-практичного он-лайн симпозіуму з «Інклюзивного 

реабілітаційно-соціального туризму» стала резолюція симпозіуму, яка має науково-практичне 

вирішення для створення безбар’єрного простору в Україні з урахуванням інклюзивної 

інтеграції. 

Організовано і проведено Студентський конкурс проєктів з інклюзивного туризму 

«Подорожуємо без бар’єрів» спільно з Черкаським обласним центром медико-соціальної 

експертизи ЧОР та Асоціацією інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.  

Дослідження виконувалося на базі інноваційних структурних підрозділів УДПУ імені 

Павла Тичини: Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального 

туризму «Без бар’єрів» та Молодіжного центру «START».  

За звітний період реалізовано проєкт «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: 

інклюзивно-соціальна 3D-карта» за підтримки Українського культурного фонду та Державного 

агентства розвитку туризму. 

Проект відповідає основним напрямам Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року. 

Проект реалізований у партнерстві з Асоціацією інклюзивного реабілітаційно-соціального 

туризму (виконавчий директор Сергій Каштан), Управлінням праці та соціального захисту 

населення Уманської міської ради (начальник Галина Кучер), КЗ «Черкаський обласний центр 

медико-соціальної експертизи ЧОР» (в.о. Наталія Масенко), Клінікою, дружня до молоді 

Уманської дитячої лікарні (керівник – Влада Швець), Канівською громадською організацією 
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людей з інвалідністю “Відродження” (керівник Наталія Капустян), Національним 

дендрологічним парком “Софіївка” (директор Іван Косенко), Національним історико-

культурним заповідником “Чигирин” (заступник директора Віктор Лазоренко), Уманською 

організацією УТОС  (керівник Віра Левченко) та Уманською територіальною організацією УТОГ 

(керівник Олександр Нікітіс). 

Без перебільшення проєкт зі створення культурно-рекреаційно-туристичної інклюзивно-

соціальної 3D-карти Черкащини є інноваційним та унікальним – створена авторська цифрова 

технологія у сфері інклюзивного туризму. Проєкт є трендом в епоху цифровізації, що й 

відповідає Цілям сталого розвитку до 2030 року, що передбачає розвиток нових інформаційних і 

комунікаційних технологій задля подолання цифрового розриву і має вирішальне значення для 

забезпечення рівноправного доступу до інформації та знань, а також стимулювання інновацій 

(Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта (udpu.edu.ua)). 

Результати дослідження впроваджено у діяльність Громадської організації «Канівська 

організація осіб з інвалідністю «Відродження» (№ 58 від 03.08.2021 р.); Уманської територіальної 

первинної виробничої організації «Українське товариство сліпих» (УТОС) (№ 26 від 22.07.2021 

р.);  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (№ 1267/01 від 

12.08.2021 р.); Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка» (№ 98 від 30.08.2021 р.); 

Державного університету «Одеська Політехніка» (№ 1852/138-07 від 03.09.2021 р); Рівненського 

державного гуманітарного університету (№01-12/54, від 06.09.2021 р.), Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (1397/01 від 30.08.2021 р.), Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (№638 від 30.08.2021 р.); Уманського краєзнавчого музею 

(№27 від 16.02.2021 р.); відділу у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради (№12/10-05 від 

16.02.2021 р.), Житомирського державного університету імені І. Франка (№1432/1 від 

5.10.2021 р.); Національного університету біоресурсів і природокористування України (№ 1760 

від 24.09.2021 р.; Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода Гвардія»» (№ 

02\01-16\306-21 від 07.07.2021 р.); Українського державного центру національно-патріотичного 

виховання краєзнавства і туризму учнівської молоді (№ 180 від 25.06.2021 р.); Управління праці 

та соціального захисту населення Уманської міської ради (№ 2559\01-20 від 03.06.2021 р.); 

Дмитрушківської сільської ради Уманського району (№ 718\02-16); Заваллівської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області (№ 9\1 від 5 лютого 2021 р.); Інклюзивного 

ресурсного центру Уманської міської ради (№ 1\1 від 02.02.2021 р.); відділу освіти Уманської 

міської ради (№ 01-05\98 від 01.02.2021 р.); відділ освіти, молоді та спорту Гайворонської міської 

ради (№ 06-201\1 від 17.05.2021 р.)). 

З метою створення інклюзивного середовища в УДПУ імені Павла Тичини велика увага 

приділяється забезпеченню реалізації вимог щодо доступності до навчальних приміщень для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: згідно до вимог будівельних норм та 

стандартів облаштовані пандуси в усіх навчальних корпусах; облаштовано спеціалізовані 

санітарно-гігієнічні кімнати у відповідності до вимог доступності та Універсального дизайну; 

закуплено парти для студентів-валізочників; придбано таблички шрифтом Брайля з назвою 

кожного факультету, кафедри, структурних підрозділів університету; закуплено абетки шрифтом 

Брайля для студентів – майбутніх психологів, соціальних працівників, педагогів – майбутніх 

фахівців, які готові працювати в умовах інклюзивної освіти; у читальних залах та комп’ютерних 

класах облаштовані клавіатури до комп’ютерів шрифтом Брайля для студентів з порушенням 

зору; для потреб Центру освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального 

туризму «Без бар’єрів» придбано географічні карти Європи шрифтом Брайля; у гуртожитках 

облаштовані кімнати для студентів з інвалідністю та наявні пандуси; 

Гуртожитки університету також пристосовані до потреб студентів з інвалідністю: наразі 

вони проживають у кімнатах на першому поверсі, постійно здійснюється супровід умов 

проживання цих студентів.  

Університет дає можливість таким студентам не тільки отримати відповідну кваліфікацію, 

сучасну професію, а й допомагає у працевлаштуванні. Таким чином, цілісно вибудувана система 

https://fspo.udpu.edu.ua/inklyuzyvno-sotsial%CA%B9na-3D-karta/#/
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соціально-психологічної підтримки студентів з інвалідністю дозволяє їм досягнути високих 

результатів не тільки в навчальній, а й у творчій та професійній діяльності. 

Таким чином, тенденція щодо зростання контингенту студентів з інвалідністю поставила 

у число пріоритетів діяльності УДПУ імені Павла Тичини необхідність розв’язання проблеми 

навчання і соціального розвитку цих осіб, створення новітніх технологій покращення якості 

життя, запровадження дієвої системи соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму, розробці методичних 

рекомендацій щодо оптимізації їхніх сильних сторін на шляху до соціальної інтеграції.  

 

Національно-патріотичний табір «ДІЯ» як осередок громадянської соціалізації 

студентської молоді 

 

На факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини впроваджено інноваційний проект – Національно-патріотичний 

табір для студентської молоді «Дія» (далі – Табір «Дія»), мета якого – формування у студентів 

високої патріотичної свідомості, почуття вірності до Батьківщини, турботи про благо свого 

народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави.  

Учасниками табору є студентська та учнівська молодь міста Умань.  

Особливістю, водночас і визначальною засадою роботи Табору «Дія» є те, що участь у 

діяльності – від керівництва до проведення того чи іншого заходу – беруть лише студенти, що 

сприяє формуванню вмінь самоорганізації. 

Табір «Дія» розпочав свою роботу у 2014 році внаслідок трагічних подій у державі – 

революційні зміни у листопаді 2013 – березні 2014 р., війна на Сході країни. Його створення 

продемонструвало високу громадянську позицію студентства УДПУ імені Павла Тичини, 

готовність молодого покоління відстоювати національні цінності, українську державність. 

Щороку свою роботу Табір «Дія» урочисто розпочинає 24 вересня. Дату початку 

діяльності табору вибрано не випадково, вона обумовлюється тим, що «24» – особлива дата для 

нашої країни, адже саме 24 серпня наша держава отримала незалежність. 

Іще однією ознакою і водночас засадою діяльності Табору є самоорганізація і 

самодіяльність студентства у виборі форм проведення того чи іншого заходу. За результатами 

проведення семи тематичних змін накопичено широкий спектр заходів різного спрямування, які 

вирізняються креативністю, новизною, оригінальністю, і найголовніше – соціальною 

спрямованістю. 

На основі узагальнення результатів діяльності Табору «Дія» схематично зображено мету, 

напрями, форми і методи роботи у вигляді таблиці. 

Мета – формування у студентів високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної 

держави. 

Напрями роботи 

відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України 

вивчення і популяризації історії козацтва 

ознайомлення з історією героїчної боротьби українського народу за державну 

незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях 

формування шанобливого ставлення до пам’яті про жертв комуністичного та 

інших тоталітарних режимів 

підвищення ролі української мови як національної цінності 

організація заходів патріотичного спрямування 
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залучення до патріотичного виховання студентської молоді учасників бойових дій 

організація волонтерського руху 

організація заходів задля сприяння соціально-психологічної реабілітації 

внутрішньо-переміщених осіб 

військово-патріотичне виховання 

утвердження здорового способу життя молодих людей 

профілактиці негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму 

серед молоді 

впровадження інклюзивного туризму 

імплементація питань академічної доброчесності 

Форми і методи роботи 

 

Слов

есні 

Практичні Наочні Конкурсно-

ігрові 

Інформацій

но-

технологічн

і 

Рефлекс

ивні 

Лекція, бесіда, 

дискусія, 
обговорення, 

збори, мітинг, 

консультація, 

вікторини, 
інформаційні 

досьє, круглі 

столи, «уроки 
мужності», 

мозковий 

штурм 

Соціальні та 

благодійні 
акції, 

благодійні 

концерти, 

години-
спогади, 

реквієми, 

зустрічі із 
учасниками 

АТО, зустрічі із 

волонтерами, 
тематичні 

заходи з нагоди 

пам’ятних дат, 

екскурсії, 
благодійні 

ярмарки, 

майстер-класи 
hand made, 

флешмоби  

Виставки, 

стінгазети, 
благодійні 

виставки, 

ярмарки, 

реферативні 
повідомлення

, вистави, 

благодійні 
концерти, 

фестивалі, 

вечори 
самодіяльнос

ті, ток-шоу, 

кінолекторії, 

фотосесії, 
написання 

листів бійцям 

АТО, 
флешмоби 

Ситуаційно-

ділові ігри, 
драматичні 

імпровізації, 

фестиваль 

соціально-
психологічних 

театрів, 

тематичні 
фестивалі, 

патріотичні 

конкурси, 
змагання, 

інтелектуально-

розважальні ігри 

та квести 

Формування 

виховного 
середовища у 

соціальних 

мережах, 

інтернет-
технології, 

обговорення у 

форумах, 
презентації 

соціальних 

проектів, 
онлайн-

опитування, 

відеозверненн

я, фотосесії 

Само-

пізнання, 
само-

регуляція

, само-

реалізаці
я, само-

організац

ія, метод 
аналізу 

проблемн

их 
ситуацій, 

стилів 

поведінк

и, 
прийнятт

я рішень 

Впродовж ІІ семестру навчального 2021–2022 року діяла XV зміна табору, яка мала 

назву «Україна переможе!» 

В межах діяльності цієї зміни, були проведені такі заходи: 

Акція «Карта благочинності», де студентам було запропоновано розказати та показати про 

свою діяльність на благо нашої Держави. Учасники надсилали світлини та відео як вони 

допомагають готувати для ЗСУ, збирають гуманітарну допомогу, плетуть сітки і т.д. 

Акція «Разом переможемо!». Студенти підготували ряд відеозвернень зі словами вдячноті, 

підтримки та побажань до Батьківщини, солдатів, волонтерів та народу, адже  Україна має 

потребу в міцному тилу, єдності та підтримці. 

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання в таборі «Дія» 

очікуються такі результати:  

- забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, поваги до національних, історичних, 

культурних і духовних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і 

традицій, державної мови та державних символів України, турботи про спільне благо, природу, 

збереження та шанування національної пам’яті, формування активної громадянської позиції;  
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- зацікавленість молоді щодо служби у Збройних Силах України, готовність до захисту 

України та виконання конституційного і громадянського обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, 

соціальної держави;  

- формування компетенцій, необхідних для захисту України, служби в Збройних Силах 

України;  

- збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, 

зміцнення її обороноздатності та безпеки;  

- створення ефективної системи національно-патріотичного виховання молоді.  

 

Центр психологічного діагностування та тренінгових технологій 

 «Інсайт» 

Центр професійної діагностики, консультування та тренінгових технологій «Інсайт» 

розпочав свою діяльність в липні 2014 року 

Основна мета діяльності: виявлення професійних інтересів, ціннісних орієнтацій та 

пріоритетів молоді, розвитку їх творчих, інтелектуальних здібностей, надання психологічної 

підтримки в усвідомленому виборі майбутньої професії. 

Завдання: 

- виконання наукової, педагогічної, просвітницької та профорієнтаційної роботи; 

- оновлення та впровадження психологічних методик діагностування індивідуально-

психологічних особливостей майбутніх спеціалістів; 

- організація та проведення психологічних семінарів-тренінгів для розвитку 

особистісного, професійного та лідерського потенціалів особистості; 

- вивчення досвіду світових досліджень з проблеми діагностування та розвитку - 

інтелектуально-творчого потенціалу особистості.  

Центром реалізовується система заходів з адаптації першокурсників: психологічним 

центром «Інсайт» проводяться тренінгові зустрічі з групами першого курсу ФСПО «Я + Ти = 

Успішний першокурсник» з метою оптимізації адаптаційних ресурсів та взаємодії 

першокурсників в освітньому середовищі: зняття бар’єрів у спілкуванні, виявлення лідерів і 

розкриття позитивних якостей кожного студента. 

Школа молодого викладача 

Створена «Школа молодого викладача» (яку очолює видатний вчений О.М. Коберник) 

при кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту має за мету – підвищення професійної 

компетентності викладачів університету, посилення їх педагогічної майстерності. 

Проведено цикл науково-методичних семінарів для молодих викладачів. Тематика 

виступів охоплювала широке коло проблем вищої школи.  

 

Школа соціального досвіду «Школа соціальних знань» 

«Школа соціальних знань» – спільний освітньо-просвітницький проект Управління праці 

та соціального захисту населення Уманської міської ради та Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини - має за мету підвищення ефективності надання 

соціальних послуг, забезпечення висококваліфікованого соціального захисту та підтримки 

малозахищених верств населення, впровадження інноваційних технологій якісної підготовки 

фахівців соціальної роботи, створення системи комплексної взаємодії відповідних спеціалістів 

для організації соціального обслуговування задля підвищення якості життя людей, що опинилися 

у складних життєвих обставинах. 

Серед ключових завдань Школи передового досвіду «Школа соціальних знань» можна 

відлити: 

- Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, які 

здобувають освіту на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини за напрямами «Соціальна педагогіка», 
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«Соціальна робота» та «Практична психологія» (п. 2.2 Положення про діяльність школи 

передового досвіду «школа соціальних знань» управління праці та соціального захисту населення 

уманської міської ради та уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини); 

- Впровадження передового досвіду, накопиченого у галузі соціальної роботи як на 

теоретичному, так і на практичному рівні, шляхом запрошення до читання лекційних занять 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, видатних практиків соціальної сфери, психологів, 

юристів, представників державної влади та громадських організацій тощо (п. 2.4 Положення про 

діяльність школи передового досвіду «школа соціальних знань» управління праці та соціального 

захисту населення уманської міської ради та уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини). 

 

Центр родинного виховання 

 «Батьківський університет» - це спільний освітньо-просвітницький проект з відділом 

освіти Уманської районної адміністрації, мета якого науково-методична розробка ефективних 

технологій сімейного виховання, активне залучення педагогічної громадськості, батьків до 

питань профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. 

1. Напрями наукової діяльності. 

І. Сприяння партнерству соціальних інституцій:  

- проведення систематичних соціологічних, соціально-педагогічних, соціально-

психологічних досліджень з вивчення проблем різних категорій сімей;  

- проведення наукових і науково-практичних конференції з питань сімейного виховання, 

реалізації державної сімейної політики тощо; 

- здійснення культурно-просвітницьких заходів з метою відродження та збереження 

сімейних традицій і цінностей;  

ІІ. Надання психолого-педагогічної допомоги та послуг сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, передусім молодим, багатодітним, неповним, переселенців:  

-  психолого-педагогічна діагностика та консультування сім’ї; 

- проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів. 

Протягом року проводились науково-практичні конференцій, акції, тренінги, 

відіолекторії з питань родинного виховання. 

 

Експериментальний соціально-педагогічний майданчик в умовах оздоровлення та 

відпочинку 
У 2015 р. стартував спільний проект факультету та Державного підприємства 

«Український дитячий центр «Молода Гвардія»» зі створення експериментального соціально-

педагогічного майданчика в умовах оздоровлення та відпочинку. 

Мета діяльності соціально-педагогічного майданчика: сприяння в адаптації та 

позитивній соціалізації особистості шляхом допомоги їй у засвоєнні соціальних норм і цінностей;  

Завдання: 

- створення сприятливого психологічного мікроклімату і формування у кожної дитини 

позитивної «Я-концепції»; 

- підвищення рівня соціальної адаптації дітей (соціальної, психологічної, педагогічної) 

шляхом їх особистісного розвитку; 

- соціально-психологічна реабілітація дітей, у розвитку яких встановлені ті чи інші 

відхилення; 

- створення умов для психологічного комфорту і безпеки; 

- попередження негативних явищ у найближчому соціальному оточенні; 

- задоволення потреб і забезпечення прав особистості; 

- встановлення індивідуальних проблем і потреб й застосування адекватних методик 

допомоги і самодопомоги для їх вирішення; 

- соціально-реабілітаційна допомога обдарованим дітям; 
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- профілактика відхилень у соціальному розвитку особистості від соціальних норм, 

девіантної і делінквентної поведінки; 

- попередженні правопорушень шляхом превентивного виховання; 

- соціально-психологічна підтримка дітям, сім’ї яких опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

- профілактика дезадаптації;  

- ресоціалізація осіб, які втратили стабільні соціальні зв’язки і позитивні соціальні орієнтири. 

Механізм реалізації завдань програми 

Соціально-педагогічна робота в тимчасовому колективі здійснюється за такими 

напрямами: 

- розробка і впровадження соціально-педагогічних програм роботи з вихованцями; 

- організація дозвіллєвої роботи з дітьми; 

- соціально-педагогічна робота з окремими категоріями дітей; 

- індивідуальна соціально-педагогічна робота з дітьми; 

- консультаційна робота. 

Тематика соціально-педагогічних проектів: 

- формування здорового способу життя; 

- профілактика негативних явищ у дитячому середовищі; 

- особливості проявів соціальної дезадаптації у дітей; 

- профілактика правопорушень серед підростаючого покоління; 

- підтримка обдарованих дітей; 

- виховання толерантності особистості; 

- розвиток лідерських якостей особистості; 

- волонтерська діяльність; 

- проведення просвітницьких заходів: «АнтиСНІД», «Стоп наркотик», «Скажимо «НІ» 

курінню» та ін. 

Соціально-педагогічна робота зорієнтована на такі категорії дітей: 

- обдаровані діти; 

- діти з особливими потребами; 

- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти-переселенці; 

- діти з девіантною поведінкою; 

- діти схильні до правопорушень; 

- діти, що стали жертвами фізичного, психічного, сексуального насильства. 

 

Гендерний центр 

Невід’ємним компонентом побудови сучасного демократичного толерантного 

суспільства є впровадження принципу гендерної рівності у всі сфери життєдіяльності, в тому 

числі, в освіту. 

Концепція гендерно-чутливого ВНЗ націлена на реалізацію принципу рівних прав і 

свобод та створення рівних можливостей для жінок і чоловіків у відповідності з міжнародними 

зобов’язаннями України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей, із статтями 

Конституції України, Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» з урахуванням національної соціально-економічної ситуації. В основі Концепції 

лежить принцип державно-громадського управління освітою.  

Тому було створено інноваційну структуру Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, а саме гендерний Центр.  

Мета діяльності Центру є сприяння впровадженню гендерної просвіти шляхом надання 

науково-практичної допомоги викладачам та студентам щодо впровадження ідей гендерної 

культури та гендерних підходів у навчально-виховний процес. 

Завдання ГЦ: 
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- розробка та впровадження гендерного освітнього компоненту діяльності 

університету; 

- надання інформаційних, тренінгових та просвітницьких послуг у сфері гендерної 

рівності та гендерних підходів студентам (особлива увага студентам з особливими освітніми 

потребами) та викладачам; 

- проведення гендерних досліджень спільно із іншими ГЦ та студентами;   

- створення інформаційної бази з гендерної проблематики;    

- організація науково-дослідницьких, науково-організаційних та виховних заходів, 

спрямованих на дослідження, вивчення та поширення гендерної компетентності в 

університетському середовищі та місті через університетські та міські ЗМІ. 

Для вирішення проблемного поля та реалізації поставлених завдань скоординовано 

діяльність відповідних напрямів: науково-дослідний, науково-організаційний, культурно-

дозвіллєвий, інформаційний. 

Гендерний центр увійшов до Всеукраїнського осередку центрів гендерної освіти 

України.  

Гендерний Центр співпрацює із Управлінням праці та соціального захисту в м. Умань, 

Уманським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом у справах 

сім’ї та молоді Уманської міської ради, Відкритим міжнародним університетом «Україна»,  

Всеукраїнською мережею осередків гендерної освіти, благодійним фондом «Воля», благодійною 

організацією «Сучасне село та місто»,  фундацією «Добра воля» (м. Краків, Республіка Польща).  

Координаторки Центру постійно присутні на засіданнях круглих столів в Міністерстві 

освіти і науки Україні які присвячені гендерним проблемам. Відвідують тренінги у різних 

куточках України з питань гендеру. 

На постійній основі здійснюється гендерна експертиза навчальних посібників з історії 

соціальної роботи як освітнього компонента у процесі підготовки майбутніх соціальних 

працівників. Аналіз навчальних посібників здійснювався у формі гендерної експертизи, яка має 

на меті віднайти у текстових та позатекстових (ілюстрації, методичний апарат, апарат 

орієнтування) матеріалах підручника вияви дискримінації за ознакою статі (гендерні стереотипи, 

андроцентризм, сексизм тощо) та надати рекомендації щодо їх усунення. Робочими одиницями 

аналізу виступали гендерні персонажі, а також спрямованість соціальної політики і форми 

соціальної роботи, висвітлення яких тим чи іншим чином торкаються питання гендеру. 

Презентація гендерної тематики аналізувалася в аспектах не лише наявності тематики, але й 

замовчування про неї; 

Видано колективна монографія «Жінки в історії професійної соціальної роботи: від 

початку ХХ століття і до сьогодення».Мета праці – висвітлення еволюції і простеження динаміки 

жіночої репрезентації в історії інституалізації соціальної роботи як професійного виду діяльності 

в країнах Західної Європи та США; вивчення та узагальненнядосвіду видатних жінок, які 

здійснили значний внесок у цій сфері, здійснюючи перші спроби теоретичних підходів до 

соціальної роботи та ініціюючи відповідні практики (як за кордоном, так і в Україні). 

Систематично організовуються науково-дослідницькі, науково-організаційні та виховні 

заходи, спрямовані на дослідження, вивчення та поширення гендерної компетентності в 

університетському середовищі. 

Кращі практики роботи центру ввійшли до «Каталогу кращих практик і проектів 

організації неформальної освіти» - виданні, спрямованого на поширення ідей неформального 

навчання молоді, обмін досвідом додаткової соціальної освіти, можливість популяризувати 

неформальні форми навчання як основу розвитку громадянського суспільства в Україні.  

 

Молодіжний центр «START» 

Молодіжний центр «START» є спільним проектом факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та відділу у 

справах молоді Уманської міської ради. У своїй діяльності Центр взаємодіє з установами різних 

форм власності. 
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Метою Центру є створення умов для всебічного розвитку і самореалізації молоді в різних 

сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та прав; сприяння 

соціальному становленню й розвитку, професійній орієнтації та організації змістовного дозвілля, 

підтримці талановитої молоді. 

Одними з пріоритетних завдань діяльності Центру є створення умов для творчого 

розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді; утвердження патріотизму, 

духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді; пропаганда 

здорового способу життя; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді. 

Активісти Молодіжного центру «START» організували та брали участь в різних заходів: 

Молодіжний центр долучився до Асоціації молодіжних центрів України (2021 р.). 

Директор центру вступила до Асоціації молодіжних працівників України (2021 р.). 

 

5.6. Організація дистанційного навчання на факультеті/в інституті. 

 

Сьогоднішня ситуація є викликом для всього суспільства. Викладачі зрозуміли, що 

навчальний процес може зупинятися в будь-який момент, бо ж ніхто не застрахований від вірусів, 

епідемій чи воєнних дій. Тому ми маємо накопичити електронний банк ресурсів на кожного 

викладача, кожну групу, за кожною темою.  

Кожен викладач факультету соціальної та психологічної освіти відчув це на собі, тому він 

не може бути простим користувачем, а має володіти технологіями, встановлювати програми, 

працювати з платформами. 

На  факультеті соціальної та психологічної освіти та студенти активно працюють 

дистанційно. Тісна співпраця студентів із науково-педагогічними працівниками, за допомогою 

різних освітніх платформ і соціальних мереж, зокрема з використанням освітньої платформи 

Moodle, яка наповнена необхідними навчальними матеріалами,  використовують для комунікації 

Viber, Google Meet, Zoom, корпоративна пошта та інші платформи дає бажані результати. 

Здобувачам освіти не лише надається вся необхідна інформація для навчання, а також 

перевіряються їхні знання за допомогою різних форм контролю. Слід зазначити, що студенти 

відповідально ставляться до такої співпраці й активно користуються умовами та перевагами 

дистанційного навчання.  

Заходи щодо організації дистанційного навчання  на факультеті соціальної та 

психологічної освіти передбачають як онлайн спілкування зі студентами за допомогою аудіо і 

відео комунікації, так і офлайн навчання студентів: самостійна робота, виконання 

індивідуальних завдань до практичних і лабораторних занять, надсилання робіт на перевірку 

викладачам, а також комп’ютерне тестування. На факультеті онлайн заняття проводяться 

за розкладом.  

Дистанційне навчання студентів – це можливість самореалізуватися та 

самовдосконалюватись в будь-який час, будувати для себе індивідуальний графік навчання та 

навчатися там, де комфортно і у зручному темпі. Окрім того, студент завжди може повернутися 

до вивчення складніших питань, кілька разів перечитати лекції, чи переписку з викладачем. 

Головне – успішно проходити проміжні та підсумкові атестації», – вважають викладачі 

факультету соціальної та психологічної освіти.  

Втім, не все так добре, як може здатися на перший погляд. Викладачі факультету 

зазначають, що, окрім численних переваг, дистанційне навчання має й свої недоліки:  

1. Перевантаження через карантин мережі Інтернет, зниження її пропускної 

спроможності, що суттєво ускладнює дистанційне спілкування. 

2. Не всі студенти за своїм місцем проживання (особливо сільської місцевості) мають 

відповідну апаратуру і якісний доступ до Інтернету для використання можливостей 

дистанційного навчання. 

3. Частина студентів не вирізняється дисциплінованістю, належною   мотивацією та 

відповідальністю, і тому не завжди вчасно виходить на зв’язок. 
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4. Ускладнення  навчання на заняттях практичного спрямування.  

Неможливість у дистанційній формі повноцінно формувати практичні навички і вміння у 

студентів, які вони отримують у процесі проведення практичних чи лабораторних занять. 

Отже, карантин та воєнні дії суттєво вплинули на освітній процес на факультеті змінивши 

традиційну, усталену очну модель навчання на дистанційну.  

Завдяки тому, що у попередні роки у сфері дистанційного навчання ми підготували 

нормативну базу, призначили відповідальних у структурних підрозділах, провели навчання, нам 

вдалось забезпечити безперервність освітнього процесу, хоча і не без окремих проблем, але 

вирішення  більшості  з них для нас цілком посильне. 

Карантин та воєнні дії , з одного боку, – стали серйозним випробуванням для системи 

дистанційного навчання, з іншого – потужним каталізатором його розвитку в університеті, 

зокрема на факультеті.  

Для учасників освітнього процесу розроблено Інструктивно-методичні матеріали з 

проведення екзаменаційної сесії  в дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти очної 

форми навчання, які розміщені на сайті факультету: http://surl.li/bvhsk 

 

Інструктивно-методичні матеріали з проведення екзаменаційної сесії  

в дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти очної форми 

навчання  

1. Для забезпечення проведення екзаменаційної сесії із використанням технологій 

дистанційного режиму навчання:  

• складено розклад екзаменаційної сесії (далі – розклад), який затверджений першим 

проректором університету (http://surl.li/bvhsk);  

• деканат організовує підготовку відомостей обліку успішності з кожної навчальної 

дисципліни та надсилає їх на електронні скриньки науково-педагогічних працівників, 

відомості обліку успішності з прийому заліків, з прийому курсових робіт, відомості обліку 

успішності з практики;  

• контрольні заходи проводяться у синхронному та/або асинхронному режимах. Науково-

педагогічні працівники на сторінках своїх курсів в інформаційно-освітньому середовищі 

Moodle розміщують оголошення про складання заліку чи екзамену, а саме: вказують дату, 

час, при необхідності –  покликання на зустріч;  

• після проведення контрольних заходів науково-педагогічні працівники зі своєї особистої 

електронної адреси повертають заповнені відомості обліку успішності; 

• оформлення оригіналів відомостей обліку успішності та журналів обліку роботи 

академгруп відбувається протягом тижня (для випускних курсів на протязі 3 днів) після 

проведення контрольного заходу відповідно розкладу сесії. У разі хвороби науково-

педагогічного працівника та неможливості особисто підписати оригінал відомості обліку 

успішності у визначений термін, замість нього підпис ставить завідувач кафедри. 

2. Для організації дистанційної форми проведення екзаменаційної сесії завідувачі кафедр:  

• спільно з науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечують організацію 

проведення екзаменаційної сесії із використанням технологій дистанційного навчання;   

• спільно з науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечують організацію 

захисту курсових робіт;  

• спільно з науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечують організацію 

захисту результатів практики;  

• контролюють своєчасність надсилання науково-педагогічними працівниками кафедри 

заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету та 

оформлення оригіналів відомостей, а також журналів обліку роботи академгруп.  
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3. Для організації дистанційної форми проведення екзаменаційної сесії науково-педагогічні 

працівники, які забезпечують викладання відповідної навчальної  дисципліни та для прийому 

заліку за результатами поточної роботи здобувачів вищої освіти у семестрі:  

• заповнюють надіслані деканатом відомості обліку успішності та своєчасно  надсилають їх 

на електронну пошту деканату факультету;  

• своєчасно оформлюють оригінали відомостей обліку успішності студентів та журнали 

обліку роботи академгруп. 

4. Для організації дистанційної форми проведення екзаменаційної сесії науково-педагогічні 

працівники із захисту курсових робіт здобувачів вищої освіти:  

• організовують дистанційно захист курсових робіт у синхронному режимі;  

• заповнюють надіслані деканатом відомості обліку успішності та своєчасно надсилають їх 

на електронну пошту деканату факультету (згідно із затвердженим розкладом сесії).  

5.  Для організації дистанційної форми проведення захисту результатів практики науково-

педагогічні працівники:  

• організовують дистанційно захист результатів практичної підготовки у синхронному 

режимі;  

• заповнюють надіслані деканатом відомості обліку успішності та своєчасно надсилає їх на 

електронну пошту деканату факультету; 

• за проходження навчальних практик виставляється форма контролю залік (з 

диференційованою оцінкою), за проходження виробничих практик форма контролю – 

екзамен.  

Характеристики (відгуки) на здобувачів вищої освіти за результатами виконання завдань практик 

подає груповий керівник практики за підписом декана факультету в деканат.  

Характеристика пишеться на здобувача вищої освіти, який проходив виробничу практику, відгук 

 про роботу здобувача вищої освіти, який проходив навчальну практику. 

6. Для організації дистанційної форми проведення екзаменаційної сесії куратори 

академічних груп:   

• забезпечують підтримання комунікації між здобувачами вищої освіти групи, науково-

педагогічними  працівниками і деканатом факультету;  

• організовують моніторинг та контроль своєчасного складання здобувачами вищої освіти 

академічної групи екзаменаційної сесії. 

7. Для організації дистанційної форми проведення екзаменаційної сесії старости 

академічних груп:   

• забезпечують підтримання комунікації між здобувачами вищої освіти групи, науково-

педагогічними  працівниками і деканатом факультету.  

8. Курсові роботи здобувачів вищої освіти мають знаходитися на відповідній кафедрі у 

роздрукованому вигляді.  

9. Звіти та інша звітна документація з практичної підготовки здобувачів вищої освіти мають 

знаходитись у керівника практики у роздрукованому вигляді з належним оформленням у термін, 

що визначений у робочій програмі практики.  

Звіт разом з іншими документами, визначеними робочою програмою практики, подається на 

перевірку груповому керівнику в електронному вигляді (протягом трьох днів після закінчення 

проходження практики) та протягом семи днів після закінчення проходження практики. 

Звіт має містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх розділів програми 

практики та індивідуального завдання, мати розділи з проблеми охорони праці, висновки і 

пропозиції, список використаної літератури та інше.  

10. Графіки ліквідації академічних заборгованостей (далі – графік) розміщуються на сторінці 

факультету (https://cutt.ly/UGkBpN5).  
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11. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: 

перший раз – науково-педагогічному працівнику, другий – комісії, яку затверджує декан 

факультету. 

 

5.7. Система організації практик на факультеті / в інституті, у т.ч. у дистанційному 

режимі. 

 

У системі професійної підготовки майбутніх спеціалістів важливу роль відіграє 

практична підготовка, яка дає можливість не лише апробувати теоретичні знання, а й дозволяє 

створити цілісне уявлення про сутність та специфіку майбутньої професії, освоїти норми етичної 

поведінки. Протягом професійної підготовки в закладі вищої освіти студенти проходять 

навчальні та виробничі практики. Навчальні практики спрямовані на ознайомлення здобувачів 

вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху, сприяють отриманню первинних професійних 

компетентносте із загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін.  

Виробнича практика готує здобувачів вищої освіти  до виконання певних професійних 

функцій та обов’язків на посаді, де вони працюватимуть. 

Практична підготовка студентів організовується відповідно до чинних нормативно-

правових документів, а саме: Закону України «Про освіту» (2017), «Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України (1993), «Положення про організацію 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини» (2021), «Положення про організацію практики в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини (денна та заочна форми навчання (2021) та інших 

нормативно-правових документів.    

Види практик диференціюються навчальними планами відповідних освітніх програм. 

Кожен вид практики передбачає набуття певного обсягу знань, умінь і навичок відповідно до 

змісту і завдань навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки кожного із 

кваліфікаційних рівнів. Зміст практик визначається робочими програмами, в яких вказана мета 

та розкрито її зміст, завдання і вимоги до дослідницької діяльності, перелік документів, які 

повинен подати на кафедру студент після проходження кожного виду практики.  

Впродовж 2021-2022 навчального року керівниками груп та  методистами було 

призначено викладачів, досвід роботи яких відповідає вимогам п.4.4. «Положення про 

організацію практики в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

(денна та заочна форми навчання (2021): 

Базами практики виступають заклади освіти та заклади соціальної сфери.  

Взаємодія з вище зазначеними установами здійснюється на підставі попередньо 

підписаних договорів на проведення практик студентів. 

Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр відбирати для себе місце 

проходження практики і пропонувати його для використання. 

Принагідно варто відзначити, що між факультетом соціальної та психологічної освіти та 

закладами, що виступають базами практики, налагоджена тісна співпраця. Представники 

закладів соціальної сфери постійно зустрічаються зі студентами, знайомлять їх з діяльністю 

установ, видами, принципами та методами роботи. 

Однією з умов прийняття студентів на практику є наявність підтверджуючого документу 

про прохоження медогляду. Тому студенти через групових керівників практики були 

поінформовані про необхідність проходження медичного огляду та оформлення належним чином 

медичних книжок.  

У відповідності до діючих навчальних планів на факультеті соціальної та психологічної 

освіти розроблено та затверджено графік проведення практик для студентів денної та заочної форми 

навчання на 20212022 н. р., який визначив календарні терміни та тривалість практики.  
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У зв’язку із веденням воєнного стану (Указ Президента України № 64/202) та з 

урахуванням листа Міністерства освіти і науки України №1/3277-22 від 25.02 2022 р., було 

видано наказ ректора УДПУ імені Павла Тичини №257 о/д від 25.02.2022 року «Про оголошення 

канікул в умовах воєнного стану». Відповідно до наказу було оголошено канікули для здобувачів 

вищої освіти ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії» з 

28 лютого до 13 березня 2022 р. Студентів, які в даний період відповідно до графіка освітнього 

процесу факультету соціальної та психологічної освіти на 2021-2022 н. р. денної та заочної форм 

навчання були на практиці, було відкликано з навчальних та виробничих практик.  

Відповідно до наказу ректора від 01.03.2022 р. «Про внесення змін до графіка освітнього 

процесу» було внесені зміни щодо термінів проходження практик, що обумовлено необхідністю 

в повному обсязі виконати навчальний план.  

У зв’язку із веденням воєнного стану (Указ Президента України № 64/202),  відповідно до 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України, наказу ректора УДПУ імені Павла Тичини 

№271 о/д від 11.03.2022 року «Про організацію освітнього процесу з 14 березня до 2 квітня 

2022 року» освітній процес здійснювався в дистанційному режимі.  

З метою забезпечення виконання здобувачами вищої освіти програм практичної 

підготовки відповідно до наказу ректора та розпорядження №53 від 11.03. 2022 р. було 

адаптовано завдання програм виробничих та навчальних практик до умов реалізації в 

дистанційному режимі. 

Кожен вид практик має три етапи: підготовчий, основний (робочий) та підсумковий. 

Підготовчим етапом до практики є проведення настановчої конференції, на якій присутні 

представники адміністрації факультету, студенти, керівники практики та методисти. Студенти 

ознайомлюються із завданнями, вимогами до оформлення звітної документації, з керівниками 

практики.  

Другий етап (основний (робочий)) передбачає безпосереднє проходження студентами 

практики на базі одного із закладів освіти чи установи, що здійснює роботу соціального 

спрямування. В процесі педагогічної практики відбувається співробітництво студента та 

керівника практики, що сприяє ефективному вирішенню назрілих поточних питань. Керівник 

практики консультує студента, надає методичну допомогу, відвідує (вибірково) заняття (заходи) 

практикантів, бере участь у їх обговорені. 

Третій, підсумковий, етап передбачає підготовку та здачу звітної документації з 

практики та проведення підсумкової конференції, на якій обговорюються заздалегідь визначені 

питання та ті, що виникли під час практики. Звітна документація включає матеріали практики, 

звіт студента-практиканта про виконану роботу та відгук/характеристику, затверджену 

печаткою. На захисті практики крім офіційного звіту студенти розповідають про свій 

«професійний досвід», який вони набули під час проходження практики, особисті міркування та 

побажання.  

Оцінювання практики здійснюється за 100 бальною шкалою з метою одержання 

еквівалентних оцінок за національною шкалою та за шкалою ЕСТS. 

Захист виробничої практики (у випускних групах) відбувається у присутності 

екзаменаційної комісії, яка призначається розпорядженням декана факультету, до складу якої 

входить голова екзаменаційної комісії, декан факультету, керівник практики по факультету, 

гарант освітньої програми, завідувач кафедр, груповий керівники практики, методисти, та за 

можливості керівники від бази практики. Комісія на підставі звітних матеріалів практики, 

презентації та захисту практики робить висновок про теоретичну і практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти до роботи в закладі чи установі, оцінює якість роботи викладачів з 

організації практики, планує заходи для подальшого удосконалення практики. 

У зв’язку з із веденням воєнного стану звітні конференції з практики відбувалися з 

використанням дистанційних платформ Zoom та Google Meet. 

Свої звіти студенти представили у вигляді мультимедійних презентацій, в яких творчо 

поєднали робочу документацію практики з особистими світлинами проведеної роботи. Також 
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вони поділилися враженнями про свій практичний досвід, який отримали під час проходження 

практики в дистанційному режимі. 

Результати практики також враховуються при оцінці практичних умінь студентів під час 

заліків та іспитів. Студент, який не проходив практику, або робота якого визначена 

незадовільною, вважається таким, що не виконав навчального плану даного семестру.  

Для студентів-практикантів розроблені методичні рекомендації, які містять програму 

практики, де розкрито зміст практики, наведено завдання і вимоги до дослідницької діяльності, 

перелік документів, які повинен подати на кафедру студент після закінчення кожного виду 

практики.  

Публікація: 

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики здобувачами вищої 

освіти ступеня «доктор філософії» спеціальності 231 Соціальна робота / Уклад. Н. М. Коляда, О. 

О. Кравченко, С. О. Роєнко. К. : ЦП Компринт, 2021. 87 с. 

При організації практичної підготовки студентів в умовах воєнного часу з 

використанням технологій дистанційного навчання було налагоджено зв’язок зі стейкхолдерами 

та керівниками баз практик, з якими укладені договори на проведення практики здобувачів вищої 

освіти, з метою обговорення і затвердження переліку завдань, які можуть бути виконані ними 

дистанційно, для виконання програм навчальної та виробничої практик. 

Роботодавці є в складі робочої групи розробників освітньо-професійних та освітньо-

наукових програми, розробників наскрізної програми практики, активно долучаються до 

формулювання цілей і завдань практичної підготовки, визначення її змісту.  

Співпрація також відбувається у процесі укладання договорів з установами соціальної 

сфери як потенційними базами практики. Роботодавці як зовнішні стейкхолдери беруть участь у 

підсумковій конференції по закінченню проходження практики. 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою Соціальне забезпечення, 

проходять такі види практики: 

 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів  

Навчальна: ознайомча практика 1 ІІ 2 90/3 

Навчальна: документознавча практика 2 ІІ 4 90/3 

Навчальна: професійно-орієнтована 

практика 

3 ІІ 6 270/9 

 

Питання організації та проведення практики постійно заслуховуються на зібраннях 

розробників освітньої програми. Так, робочою групою проводилося обговорення програм 

практики за участю таких роботодавців: Кучер Галина Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

начальник Управління праці та соціального захисту Уманської міської ради; Кулик Маіна 

Олегівна, голова Міжнародного благодійного фонду «Небайдужі». 

Під час обговорення програми практики було запропоновано розширити завдання 

практик, посилити вивчення питання цифровізації у сфері соціального забезпечення населення. 

У зв’язку з воєнним станом в країні було запропоновано вивчення питання соціального 

забезпечення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок війни. Подано 

було пропозицію, щоб під час проходження практик здобувачі вищої освіти вивчали досвід 

недержавних організацій у сфері соціального забезпечення. Усі побажання були враховані.  

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
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початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою: Соціальна робота проходять 

такі види практики: 

 

Назва практики Курс Семестр Кіль 

кість 

тижнів 

Кількість  

кредитів  

Навчальна практика 1 ІІ 2 90/3 

Виробнича практика  2 ІV 6 270/9 
 

Навчальна практика 

Мета навчальної практики сприяти оптимізації процесу адаптації студентів до нових 

умов навчання та майбутньої професії через ознайомлення студентів з основними напрямами 

роботи в організаціях, що здійснюють соціальну, соціально-педагогічну та психологічну 

діяльність з дітьми та молоддю, а також з особливостями професійної діяльності спеціалістів 

різного профілю, що працюють в цих закладах.  

Здобувачі вищої освіти ознайомилися з основними напрямами роботи в організаціях, що 

здійснюють соціальну, соціально-педагогічну та психологічну діяльність, а також з 

особливостями професійної діяльності спеціалістів різного профілю, які працюють в цих 

закладах.  

 

Виробнича практика  

Під час виконання завдань виробничої практики здобувачі вищої освіти  поглибили та 

закріпили теоретичні знання, отриманні у процесі вивчення теоретичних дисциплін; набули 

досвід соціальної роботи з різними категоріями населення та в різних галузях соціальної роботи; 

розвинули професійну самосвідомість та самовизначення. 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА (СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою: Соціальна робота (Соціально-

психологічне консультування), проходять такі види практики: 

 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Навчальна: ознайомча 

практика 

1 2 2 3 

Виробнича: практика в 

закладах оздоровлення та 

відпочинку 

2 4 2 3 

Виробнича: практика зі 

спеціалізації 

3 6 4 6 

Виробнича зі 

спеціальності практика 

4 8 6 9 

 

На засіданні робочої групи розробників освітньо-професійної програми «Соціальна 

робота (Соціально-психологічне консультування)», із представниками стейкхолдерів відбулося 

обговорення наскрізної програми практики (ОП «Соціальна робота (Соціально-психологічне 

консультування)», 2022). 

Робоча група схвалила зміст програми наскрізної практики та винесла деякі пропозиції на 

обговорення. Було запропоновано переглянути Розділ ІІІ. «Бази проведення практик», включити 
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у нього державні та громадські установи соціального захисту, соціальні служби, установи, 

організації, фонди, що надають соціальні послуги. Також було переглянуто та конкретизовано 

мету практики та завдання практики.  

 

Навчальна: ознайомча практика 

Завдання практики були спрямовані на ознайомлення студентів із специфікою роботи в 

закладах соціальної сфери; забезпечення максимального наближення студентів до реальних умов 

майбутньої практичної діяльності; формування професійно значущих і професійно особистісних 

якостей. 

Використовуючи сайти відповідних установ здобувачі вищої освіти ознайомилися з 

різними типами соціальних, правових, корекційно-реабілітаційних закладів, з напрямами їх 

роботи, проблемами становлення цих закладів і розвитку їх на сучасному етапі 

 

Виробнича: практика в закладах оздоровлення та відпочинку  

Виробнича: практика в закладах оздоровлення та відпочинку значно відрізняється від 

інших практик завданнями, місцем й умовами проведення. 

Завдання цього виду практики спрямовані на оволодіння уміннями організовувати і 

проводити оздоровчу, соціально-виховну, просвітницьку, дозвіллєву діяльність дітей та підлітків 

в умовах неформальних груп, об’єднань, клубів, загонів.  

Проте у зв’язку із веденням воєнного стану (Указ Президента України № 64/202) 

традиційне проходження практики на базі різних типів закладів оздоровлення та відпочинку 

стало неможливим.  

Для того, щоб забезпечити виконання навчального плану, робочою групою викладачів 

було адаптовано завдання виробничої: практики в закладах оздоровлення та відпочинку до умов 

реалізації в дистанційному режимі.  

Перед практикою здобувачі вищої освіти пройшли дистанційне навчання у 

Всеукраїнській школі педагога-організатора, яку провело ДП «Український дитячий центр 

«Молода гвардія» (Одеса).  

В умовах воєнного часу завдання практики здобувачі вищої освіти виконували на базі 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7-колегіум» Уманської 

міської ради Черкаської області  загальноосвітній заклад повної середньої освіти в місті Умань 

та Уманського навчально-виховного комплексу № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області. 

Заходи у межах практики були організовані в позаурочний час дистанційно з 

використанням інформаційно-комунікативних технологій.  

Виробнича: практика зі спеціалізації 

Мета практики  дослідження особливостей практичної діяльності соціального 

працівника, психолога у якості консультанта, а також отримання практичних навичок 

консультування. 

Завдання практики були адаптовані до виконання в дистанційному режимі. Зокрема 

здобувачі вищої освіти переглянули вебінар «Особливості консультування клієнтів по скайпу», 

прослухали записи чотирьох консультацій, в яких представлена робота консультанта з клієнтом 

протягом 60-ти хвилинної консультації та виконали ряд завдань.  

 

Виробнича практика зі спеціальності 

Мета практики – поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань з соціальної 

роботи, одержаних при вивченні відповідних курсів; набуття студентами досвіду проведення 

досліджень і практичної соціальної роботи з різними категоріями населення та в різних галузях 

соціальної роботи; розвиток професійної самосвідомості та самовизначення студентів. 

Завдання практики були адаптовані до реалізації в дистанційному режимі. У межах 

виконання завдань практики здобувачі вищої освіти з’ясували чи з’явилися нові напрями роботи 
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зумовлені умовами воєнного часу, проаналізували чи змінився алгоритм надання послуг в умовах 

воєнного часу.  

Особливої актуальності в умовах воєнного часу набула волонтерська діяльність до якої 

активно долучилися здобувачі вищої освіти.  

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: СОЦІАЛЬНА РОБОТА (СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ) 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Виробнича практика 1 ІІ 6 270/9 

 

Виробнича практика 

Виконання завдань виробничої практики спрямованні були на набуття практичного 

досвіду організації діяльності соціального працівника в конкретній соціальній агенції; 

проведення емпіричного дослідження чинників соціальної проблеми, проблем і потреб клієнтів, 

чинників їх соціальної адаптації та розробки за його результатами рекомендацій щодо роботи 

соціальної агенції;  

З метою виконання освітніх програм та забезпечення якості підготовки здобувачів вищої 

освіти практика проводилася в дистанційному режимі.  

Методичний супровід студентів здійснювали керівники випускної кваліфікаційної 

роботи. 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: СОЦІАЛЬНА РОБОТА  

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Виробнича практика 2 ІІI-IV 8 360/12 

Особливість виробничої практики полягає в тому, що здобувачі вищої освіти включаються 

в коло реальних проблем професійної праці фахівців соціальної сфери, ознайомлюються з 

реальним змістом та обсягом їх роботи.  

У першому семестрі практики проходила на базі закладів соціального захисту та 

соціального забезпечення, у другому семестрі  частина завдань практики виконувалася в 

дистанційному режимі. Комунікація між учасниками освітнього процесу здійснювалася засобами 

корпоративної електронної пошти, месенджерами тощо. 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»  

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Виробнича: 

дослідницька практика 

(ОНП 2021) 

1 2 2 90 

Виробнича практика 

(ОНП 2020) 

2 IV 4 180/6 

 

У ОНП «Соціальна робота» (2021) втілені рекомендації роботодавців щодо посилення 

практичної складової підготовки (О. І. Рассказова, Г. М. Кучер, https://bit.ly/32R6U55).  

https://bit.ly/32R6U55
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Базами проведення практик (ОНП 2021) виступають заклади вищої освіти, науково-

дослідні установи, заклади соціальної сфери та ін. (відповідно до тематики наукового 

дослідження аспіранта).  

Виробничу: дослідницьку практику здобувачі вищої освіти (ОНП 2021) проходили на базі:  

 Львівського національного університету імені Івана Франка; 

 Громадської організації «Клуб «Еней» (м. Київ); 

 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла виступив базою для виконання завдань виробничої практики 

здобувачами вищої освіти (ОНП 2020). 

 

Зміст практик відповідає сучасним вимогам ринку праці. Практична підготовка спрямована на 

формування загальних та фахових компетентностей, визначених освітньо-професійними 

програмами «Соціальне забезпечення» (ОС «Бакалавр»), «Соціальна робота» (ОС «Молодший 

бакалавр») «Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)» (ОС «Бакалавр»), 

«Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)» (ОС «Магістр»), «Соціальна робота» 

(ОС «Магістр») та освітньо-науковою програмаю «Соціальна робота» (ОС «Доктор філософії»), 

відображає останні тенденції розвитку соціальної сфери, зокрема, щодо соціальної підтримки 

нутрішньо переміщених осіб, постраждалих від російсько-української війни. За результатами 

опитування здобувачів після проходження практики виявлено достатній рівень задоволеності 

здобувачів та випускників компетентностями, здобутими та/або розвиненими під час практичної 

підготовки. 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГІЯ» 

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Навчальна: практика 1 ІІ 2 90 

Виробнича практика  2 IV 6 270/9 

 

Навчальна практика служить студентам початковим пунктом для подальшого вивчення 

психології в майбутній професії. Завдання практики спрямовані на формування професійної 

позиції психолога, стилю поведінки, світогляду, професійної етики; аналіз та вивчення 

особливостей роботи психолога в установах різного типу. 

 

Виробнича практика  

Основною метою практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих під 

час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу; формування психодіагностичних вмінь 

та навичок; подальше ознайомлення студентів зі специфікою і напрямами роботи психолога в 

закладах загальної середньої освіти; проведення психолого-педагогічного дослідження учасників 

освітнього процесу в закладах проходження практики. Мета реалізується шляхом ознайомлення 

зі змістом і формами роботи на базі практики та виконання конкретних завдань, передбачених 

програмою практики. 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГІЯ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою: «Психологія», проходять 

такі види практики: 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 
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Навчальна: ознайомча 

практика  

1 ІІ 2 90 

Навчальна: навчально-

виховна практика  

ІІ IV 4 180 

Виробнича: практика в 

закладах оздоровлення 

та відпочинку 

ІІ IV 2 90 

Виробнича: 

психодіагностична 

практика 

ІІІ VI 4 180 

Виробнича: 

психодіагностична 

практика 

IV VІІІ 6 270/9 

 

Навчальна: ознайомча практика 

Навчальна: ознайомча практика є частиною професійної підготовки фахівця і, разом з 

іншими видами практик, закладає фундамент формування основних умінь і навичок майбутніх 

психологів. Під час практики студенти ознайомилися із специфікою роботи психолога в 

установах різного типу, з його функціональними обов’язками, планом і умовами роботи, 

документацією. Практика дає можливість студентам усвідомити власні професійні інтереси і 

схильності. 

 

Навчальна: навчально-виховна практика 

Мета навчальної: навчально-виховної практики полягає у формуванні професійної 

позиції майбутнього психолога, його світогляду, стилю поведінки, професійної етики; 

ознайомленні студентів з основними напрямами діяльності психолога. 

Під час практики студенти-практиканти : 

− ознайомилися системою роботи психолога в установах: цілями, завданнями та 

основними напрямками, формами і методами роботи; 

– ознайомилися з вимогами до організації робочого місця (кабінету) психолога, 

вимогами до ведення документації. Дистанційно взяли участь у виховних заходах, що 

проводилися у закладі. 

– підготували план-конспект, сценарій двох просвітницько-виховних заходів; 

– провели анкетування учнів (анкета для учнів «Я і мій клас» (визначення морально-

психологічного клімату в класі), анкета «Визначення рівня згуртованості класного колективу» 

(за методикою Сішора); 

– склали психолого-педагогічну характеристику класу (за схемою);. 

– виконали завдання з науково-дослідної роботи (підготовка та збір матеріалу до 

написання курсової роботи; 

– ввели щоденник практики з аналізом роботи кожного дня. 

 

Виробнича: практика в закладах оздоровлення та відпочинку 

Мета даного виду практики – розширити професійні психолого-педагогічні знання 

практикантів та озброїти їх методикою виховної роботи з дітьми та підлітками в літній період у 

закладах оздоровлення та відпочинку. 

Через воєнний стан дана практика проходила у дистанційному режимі на базі навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7-колегіум» Уманської міської 

ради Черкаської області  загальноосвітній заклад повної середньої освіти в місті Умань та 

Уманського навчально-виховного комплексу № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області. 
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Постійна підтримка керівника практики, класного керівника, зацікавленість дітей, 

педагогів та адміністрації навчально-виховного комплексу сприяла можливості набувати 

практичних навичок й умінь в контексті професійної компетентності психолога. 

 

Виробнича: психодіагностична практика 

Цей вид практики є одним з виробничих етапів практичної підготовки студентів до 

професійної діяльності, на якому закладаються основи практичних вмінь і навичок, творчого 

ставлення до діяльності, відбувається формування професійних якостей особистості майбутнього 

практичного психолога. 

Метою практики є закріплення теоретичних знань, набутих в курсах спеціальних 

предметів психолого-педагогічного циклу; формування психодіагностичних вмінь та навичок; 

подальше ознайомлення здобувачів зі специфікою і напрямками роботи психолога закладів 

загальної середньої освіти, дошкільних навчальних закладах, навчально-реабілітаційних 

центрах; проведення психолого-педагогічного обстеження і підготовка різноманітних 

просвітницьких та психопрофілактичних заходів у закладах. 

До змісту практики входить: 

– ознайомитись із закладом проходження практики (вивчити сайт закладу); 

– вивчити та проаналізувати зміст корекційно-відновлювальної та розвивальної 

діяльності психолога закладу(дистанційно); 

– підготувати та за можливості провести один просвітницько-виховний захід; 

– підібрати діагностичні методики (7-10) для вивчення рівня розвитку дитини, її 

особистісних та міжособистісних проблем; 

– скласти психолого-педагогічну характеристику на обраного учня; 

– розробити та провести індивідуальну психокорекційну (розвивальну) програму. 

рекомендована кількість занять – 8-10.; 

– вести щоденник практики з аналізом роботи кожного дня. 

 

Виробнича: діагностико-психокорекційна практика 

Мета виробничої: діагностико-психокорекційної практики спрямована на формування 

навичок діагностичної та психокорекційної роботи з дітьми різних вікових груп. 

У процесі виконання завдань практики студенти підготували та провели один 

просвітницько-виховний захід, підібрали діагностичні методики (7-10) для вивчення рівня 

розвитку дитини, її особистісних та міжособистісних проблем, склали психолого-педагогічну 

характеристику на обраного учня, роозробили та провели індивідуальну психокорекційну 

(розвивальну) програму, розраховану на 8-10занять. 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГІЯ» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Виробнича: практика 

(1р. 4 м.) 

1 ІІ 6 270/9 

Виробнича практика 

(1р. 9 м.) 

2 ІІІ-IV 8 360/12 

 

Виробнича практика 

Завдання виробничої практики спрямовані були на формування громадської активності 

майбутнього психолога, організаторських умінь і навичок; оволодіння психолого-педагогічними 

уміннями і навичками навчально-виховної роботи у закладах загальної середньої освіти з 

урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів; розвиток психолог-педагогічного 
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мислення, професійно-творчих здібностей, інтересу до діяльності практичного психолога; 

забезпечення психологічної і практичної готовності майбутніх фахівців до роботи у школі. 

Методичний супровід студентів здійснювали керівники випускної кваліфікаційної 

роботи. 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГІЯ» 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Виробнича: 

дослідницька практика 

(ОНП 2021) 

1 2 2 90 

Виробнича практика 

(ОНП 2020) 

2 IV 4 180/6 

 

Практику здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти проходили на 

кафедрі психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Виробнича: дослідницька практика 

Мета виробничої практики здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

спеціальності 053 Психологія полягає у практичній підготовці до професійної діяльності у 

закладах вищої освіти в галузі психології, формуванні вмінь викладацької та дослідницької 

роботи, організації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, навичок виконання завдань 

навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.  

 

Виробнича практика 

Головна мета проведення виробничої практики – ознайомлення аспірантів із специфікою 

педагогічної діяльності викладача закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, оволодіння уміннями та навичками організації навчальної, 

виховної та наукової роботи зі студентами, проведення науково-дослідної роботи в умовах, що 

максимально наближені до майбутньої професійної діяльності доктора філософії. Мета має 

комплексний характер і передбачає забезпечення фахової та педагогічної діяльності 

 

До обговорення програм практик ОП «Психологія» залучалися стейкхолдери: Швець 

Влада Володимирівна (в. о. керівника відділення «Клініка, дружня до молоді»), Музичук Анжела 

Віталіївна (директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Уманської міської 

ради), Потапчук Євген Михайлович (доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та педагогіки Хмельницького національного університету), Кузікова Світлана 

Борисівна (доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка). (Протокол №13 (2) від 23 квітня 

2021 року). 

У ході проведених очних і дистанційних зустрічей, засідань отримано відгуки від 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, представників академічної 

спільноти, роботодавців із побажаннями зміни та уточнення діючої практичної підготовки, 

зокрема, запропоновано зміни видів практики. З метою посилення практичної складової 

освітньо-наукової програми було запропоновано два види практик (виробнича: дослідницька та 

виробнича: науково-викладацька практики). Пропозицію від стейхолдера, завідувача кафедрою 

психології та педагогіки Хмельницького національного університету, доктора психологічних 

наук, професора Є. М. Потапчука було виконано (http://surl.li/atlaz) 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
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«УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Управлінська практика  1 IІ 6 270/9 

 

Управлінська практика 

Практика здобувача вищої освіти спрямована на:  

– оволодіння різноманітними видами професійної діяльності;  

– отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях;  

– здобуття магістрантами здатності ефективної організації управлінської діяльності; 

– самовдосконалення у професійній майстерності.  

Студенти виконали програму практики, що складалась із змістових модулів: «Правові 

аспекти управління закладом освіти», «Менеджмент закладів освіти», «Забезпечення діяльності 

закладу освіти інформаційно-комунікативними зв’язками», «Оцінювання управлінської 

діяльності», «Організація власної управлінської праці» та ін. оволоділи професійним досвідом, 

здійснили підготовку до самостійної трудової діяльності в управлінській галузі.  

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  

«ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» 

Назва практики Курс Семестр Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

Науково-дослідницька 

практика 

1 IІ 4 180/6 

Педагогічна практика 2 ІV 4 180/6 

 

Науково-дослідницька практика 

Мета науково-дослідницької практики − є формування у магістрів загальнокультурних, 

особистих і професійних компетентностей, спрямованих на закріплення та поглиблення 

теоретичної підготовки, оволодіння вміннями та навичками самостійно ставити завдання, 

аналізувати отримані результати і робити висновки, придбання та розвиток навичок ведення 

науково-дослідницької роботи. 

Під час виконання завдань практики відбулося знайомство з основними поняттями 

науково-дослідницької роботи, вивчення проблем сучасної науки, самостійне виконання окремих 

розділів тематичного дослідження, обмеженого, як правило, рамками конкретної наукової 

проблеми магістерської роботи. 

 

Педагогічна практика 

Мета педагогічної практики − ознайомлення із специфікою педагогічної діяльності 

викладача закладу вищої освіти різних рівнів акредитації, оволодіння уміннями та навичками 

організації навчальної, виховної та наукової роботи зі студентами, проведення науково-дослідної 

роботи в умовах, що максимально наближені до майбутньої професійної діяльності магістра.  

У процесі проходження практики добувачі вищої освіти безпосередньо ознайомилися з 

формами та методами викладання дисциплін. Формували  вміння критично оцінювати лекції та 

семінарські заняття та робити на їх основі висновки щодо організації власної викладацької 

роботи. Готували лекційний матеріал з використанням останніх досягнень в даній галузі науки, 

та компонували матеріали до проведення семінарських та практичних занять.  

Завдання практики були спрямовані на виховання у студентів-практикантів творчого 

підходу до навчально-методичної роботи, наукової праці, формуванню потреби у самовихованні, 

підвищенні своєї кваліфікації. 
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Аналіз проходження студентами різних типів практик показав, шо безперервна система 

організації практики в закладі освіти  сприяє ефективній підготовці здобувачів вищої освіти до 

роботи за фахом, оскільки розрахована на поступове ускладнення їхньої діяльності від курсу до 

курсу.  

Здобувачі вищої освіти були відзначенні керівниками від баз. Так, за результатами 

науково-дослідницької практики керівник від бази практики Кравченко Оксана Олексіївна 

подала позивні характеристики на магістрів Юрченко Оксану Володимирівну та Мікаелян 

Офелю Льоваївну. 

Здобувачів вищої освіти (073 Менеджмент, освітньо-професійна програма «Управління 

закладом освіти», магістратура) Немченко І., Гнатишена Л. та ін. відзначено моральним 

заохоченням (похвала). 

Ю.А. Песоцька, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії (1 курс) відзначена 

керівництвом Львівського національного університету імені Івана Франка, на базі якого 

проходила виробничу: дослідницьку практику (тема дослідження: «Соціальна реабілітація дітей 

та молоді з особливими освітніми потребами засобами музейної педагогіки»). 

На факультеті соціальної та психологічної освіти регулярно проводилися робочі наради 

на яких розглядалися питання щодо особливостей проходження практики здобувачами вищої 

освіти в умовах карантинних обмежень та в умовах воєнного часу.  

06 червня 2022 р.  відбулася зустріч із гарантами освітньо-професійних та освітньо-

наукових програм, завідувачами кафедр на якій обговорювалося питання «Практична підготовка 

здобувачів вищої освіти, що дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності». 

Для підвищення або підсилення компетентностей здобувачів вищої освіти під час 

проходження практик на початку навчального року перед затвердженням програм практики 

переглядаються та оновлюються індивідуальні завдання практик із врахуванням тем 

бакалаврських та магістерських робіт, які обговорюються на засіданнях кафедри при 

затвердженні програм. 

З метою підсилення компетентностей здобувачів вищої освіти для проходження практик 

проводяться тематичні зустрічі зі стейкхолдерами, представниками закладів, на базі яких 

проходять виробничі практики. 

Зокрема, актуальні питання практичної підготовки докторів філософії було обговорено 4 

травня 2022 року під час наукового семінару «Львівський національний університет імені Івана 

Франка – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини: актуальні 

питання міжінституційної співпраці» з нагоди підписання угоди про співпрацю між Львівським 

національним університетом імені Івана Франка та Уманським державним педагогічним 

університетом імені Павла Тичини (http://surl.li/byqrj). Львівський національний університет 

імені Івана Франка став базою для проведення виробничої: дослідницької практики 

Ю. А. Песоцької (1 курс). 

29 квітня 2022 року у межах проходження виробничої: дослідницької практики на базі 

Львівського національного університету імені Івана Франка аспірантка І курсу спеціальності 231 

Соціальна робота Юлія Песоцька долучилася до онлайн-лекції з курсу «Музейна дидактика». 

Викладач – д. пед. н., проф. О. В. Караманов.  

Для підвищення або підсилення компетентностей здобувачів вищої освіти для 

проходження практик використовуються можливості неформальної освіти:  

 онлайн курс Prometheus «Соціальна робота з людьми, які мають хронічні 

захворювання»;  

 онлайн курс Edera «Вступ до раннього втручання»;  

 програма особистісного та професійного розвитку студентської молоді «Молодь, 

освіта, політика»; 

http://surl.li/byqrj
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 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія: сучасні методи та 

інновації у досвіді діяльності практичного застосування»; 

 Програма USAID «Безпечна міграція та працевлаштування»;  

 МОМ ООН Міграція, онлайн квест з безпечного працевлаштування;  

 онлайн курс CAMPSTER «Асертивна комунікація». 

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у волонтерській діяльності. Долучилися до 

проєкту «Спільно. Точки зустрічі», який реалізовується спільно з ГО «Фонд «Професійний 

розвиток Харкова» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з Міністерством 

молоді і спорту України. Проєкт «Спільно. Точки зустрічі», спрямований на підтримку дітей, 

підлітків та їхніх родин, які через війну були змушені залишити свої домівки. 

У місті Умань рроєкт діє на трьох локаціях: 

 Центр розвитку дитини «Перший клас» (вул. Виговського, 35) 

 Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» 

(вул. Костельна, 12) 

 Служба первинного соціально-психологічного консультування (вул. Комарова, 

13А). 

 

Факультет соціальної та психологічної освіти залучає роботодавців до реалізації освітньо-

професійних та освітньо-наукових програм, зокрема, до практичної підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії: 

– під час громадського обговорення ОНП (https://cutt.ly/eE9oa44);  

– під час проходження практики (https://cutt.ly/GE9ob7R);  

– через участь у наукових заходах (конференціях та семінарах), зокрема, за їх ініціативою 

(https://cutt.ly/JE9ikGh, https://cutt.ly/TE9ivv7, https://bit.ly/3BnnWDY, https://bit.ly/3uVVB5i). 

Задля посилення практикорієнтованої складової в освітньому процесі та врахування 

потреб ринку праці створена Рада роботодавців (https://cutt.ly/CE9o9IU), метою діяльності якої є 

забезпечення високої професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва 

факультету із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями, 

шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, матеріальних, 

фінансових і корпоративних ресурсів.  

Водночас затребуваною та ефективною формою співпраці з Радою роботодавців є читання 

гостьових лекцій професіоналами-практиками: гарантом освітньої програми у межах того чи 

іншого освітнього компоненту визначається тема, яка найліпше може бути розкрита таким 

лектором, відповідно – якісніше сформовані фахові компетентності та програмні результати 

навчання. Крім того, проведення практичних і семінарських занять, керівництво практикою, 

курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами; участь у роботі екзаменаційних комісій 

з атестації здобувачів вищої освіти.  

На факультеті соціальної та психологічної освіти проводяться опитування роботодавців 

щодо потреб ринку праці та співпраці (https://bit.ly/3fEtrVP).  

Систематично проводиться анкетування усіх учасників освітнього процесу щодо якості 

надання освітніх послуг, зокрема, здобувачів, викладачів, зовнішніх стейкхолдерів 

(https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-

%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%83%

d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-3/) 

Обов’язковою є практика проведення опитування серед здобувачів вищої освіти ОНП 

«Соціальна робота», випускників щодо організації практики 

(https://bit.ly/3npFJWd,https://bit.ly/3fAM1OB) та їхня участь в обговоренні практичної складової 

ОНП (https://bit.ly/32R6U55). 

У наскрізних програмах переглядаються та оновлюються завдання практик на основі 

пропозицій та рекомендацій, які обговорювалися здобувачами, гарантами освітніх програм на 

https://cutt.ly/eE9oa44
https://cutt.ly/GE9ob7R
https://cutt.ly/JE9ikGh
https://cutt.ly/TE9ivv7
https://bit.ly/3BnnWDY
https://bit.ly/3uVVB5i
https://cutt.ly/CE9o9IU
https://bit.ly/3fEtrVP
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-3/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-3/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-3/
https://bit.ly/3npFJWd
https://bit.ly/3fAM1OB
https://bit.ly/32R6U55
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захистах практик. Питання підсилення компетентностей обговорювалося на засіданні кафедри та 

при затверджені наскрізних програм практики.  

Питання організації та проходження практики висвітлюються на сайті факультету 

соціальної та психологічної освіти. 

 Консультаційна зустріч щодо виконання завдань практики. http://surl.li/cggrd 

 Виробнича практика здобувачів вищої освіти освітньо-наукової програми «Соціальна 

робота». http://surl.li/cggrg 

 Виробнича практика здобувачі вищої освіти іі курсу освітньо-наукової програми 

«Психологія». http://surl.li/cggrj 

 Дослідницька практика в контексті практичної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

«Доктор філософії» (освітньо-наукова програма «Соціальна робота»). http://surl.li/cggrn 

 Виробнича дослідницька практика здобувачів вищої освіти і курсу.  
http://surl.li/cggrp 

 Захист педагогічної практики 268 групи зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 
http://surl.li/cggrs 

 Практика – важлива складова підготовки майбутнього фахівця. http://surl.li/cggrt 

 Особливості проходження практики в умовах воєнного стану: досвід студентки-

практикантки. http://surl.li/cggru 

 Захист практики аспірантами 2 курсу «Психологія». http://surl.li/cggrx 

 Звіт про проходження практики аспірантами спеціальності «Соціальна робота». 

http://surl.li/cggrz робничої практики зчів денної 053 Психологія. 

 Відбувся захист виробничої дослідницької практики здобувачів вищої освіти і курсу 

освітньо-наукової програми «Психологія». http://surl.li/cggsd 

 Звітна конференція науково-дослідницької практики. http://surl.li/cggsi 

 Відбулася звітна конференція з практики. http://surl.li/cggsk 

 Захист виробничої:діагностико-психокорекційної практики у здобувачів П/41, П/42 груп 

денної форми навчання, спеціальності 053 Психологія. http://surl.li/cggsn 

 Захист виробничої (викладацької) практики. http://surl.li/cggtu 

 Відбувся захист виробничої практики студентів 163 групи заочної форми навчання 

спеціальності 053 Психологія. http://surl.li/cggua 

 Відбувся захист виробничої: діагностико-психокорекційної практики у здобувачів П/33 та 

виробничої: практики зі спеціальності у здобувачів П/21-м груп. http://surl.li/cgguc 

 Захист управлінської практики. http://surl.li/cggud 

 Реалізація завдань виробничої: практики в закладах оздоровлення та відпочинку в 

дистанційному режимі. http://surl.li/cgguh 

 Практика – одна із важливих форм організації навчально-виховного процесу. 
http://surl.li/cggui 

 Залучення професіоналів-практиків до реалізації ОП «Психологія» освітнього ступеня 

«Молодший бакалавр». http://surl.li/cetbu 

 Науково-практичний семінар «Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у педагогічну 

теорію і практику: педагогічні, психологічні, соціальні виміри». https://goo.su/5VYf 

 Відбулась настановча конференція з практики. https://goo.su/qhjQh 

 Відбулась настановча конференція з практики для здобувачів спеціальності 053 Психологія. 
https://goo.su/NDaKD 

 Захист виробничої практики здобувачів денної форми навчання спеціальності 053 Психологія. 
https://goo.su/dXE46Zb 

http://surl.li/cggtu
http://surl.li/cggua
http://surl.li/cgguc
http://surl.li/cggud
http://surl.li/cgguh
http://surl.li/cggui
http://surl.li/cetbu
https://goo.su/5VYf
https://goo.su/qhjQh
https://goo.su/NDaKD
https://goo.su/dXE46Zb
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 Особливості проходження виробничої: практики в закладах оздоровлення та відпочинку в 

умовах воєнного часу. https://goo.su/0uNTh 

 

Питання про організацію та проведення практик розглядалося на: 

 засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи:  

 Про затвердження на 2021–2022 н. р. програм практик (протокол № 1 від 

27.08.2021 р.). 

 Про результати опитування випускників ступеня доктора філософії ОНП 

«Соціальна робота» (протокол № 2 від 15.09.2021 р.). 

 Про результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії 

(ОНП «Соціальна робота»). 

 Про результати опитування наукових керівників здобувачів вищої освіти 

(ОНП «Соціальна робота») (протокол № 3 від 13.10.2021 р.). 

 Про результати опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та 

співпраці (ОНП «Соціальна робота») (протокол № 4 від 18.11.2021 р.). 

 Про організацію навчальної та виробничої  практик на денній та заочній 

формах навчання (протокол №4  від 18.11.2021 р.). 

 Про адаптацію завдань програм виробничих та навчальних практик до умов 

реалізації в дистанційному режимі (протокол № 8 від 17.03.2022 р.). 

 Про результати опитування здобувачів вищої освіти початкового, першого, 

другого, третього рівнів вищої освіти (протокол № 10 від 21.04.2022 р.). 

 Про затвердження звітів з виробничої практики аспірантів 1 та 2 року 

навчання (освітньо-наукова програма «Соціальна робота». Галузь знань: 23 Соціальна робота. 

Спеціальність: 231 Соціальна робота) (протокол № 11 від 04.05.2022 р.). 

 Про адаптацію завдань програми виробничої: практики в закладах оздоровлення та 

відпочинку (протокол № 11 від 04.05.2022 р.). 

 Про захист виробничих практик студентами спеціальності 231 Соціальна 

робота(протокол № 13 від 26.05.2022 р.). 

 Про результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії 

(ОНП «Соціальна робота») (протокол № 13 від 26.05.2022 р.). 

 Про затвердження наскрізних програм практик (протокол № 13 від 26.05.2022 р.). 

 

 засіданнях кафедри психології:  

 Затвердження програм практик кафедри (Протокол №1 від 27 серпня 2021 

р.); 

 Про організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах 

карантинних обмежень (Протокол № 5 від 9 листопада 2021 р.); 

 Про підсумки проходження практики здобувачами вищої освіти за перший 

семестр 2021 н.р. (Протокол № 6 від 2 грудня 2021 р.); 

 Про організацію практичної підготовки здобувачів за початковим рівнем 

вищої освіти (Протокол № 8 від 13 січня 2021 р.); 

 Про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня 

доктора філософії зі спецільності 053 Психологія (Протокол № 11/1 від 5 травня 2022 р.); 

 Про затвердження програм практики на ФУФ (Протокол № 11/1 від 5 травня 

2022 р.); 

 Про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня 

доктора філософії зі спецільності 053 Психологія (Протокол № 11/2 від 12 травня 2022 р.); 

 Про проходження виробничої практики в закладах оздоровлення та 

відпочинку здобувачами вищої освіти ступеня бакалавр зі спецільності 053 Психологія 

(Протокол № 12/1 від 9 червня 2022 р.); 

https://goo.su/0uNTh
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 Затвердження наскрізних програм практик (Протокол № 12/1 від 9 червня 

2022 р.). 

 

 засіданнях кафедри педагогіки та освітнього менеджменту:  

 Про внесення змін у робочу програму педагогічної практики Галузь знань 01 Освіта 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні наук Освітньо-наукова програма Освітні-педагогічні 

науки (Педагогіка вищої школи), гарант – д.п.н., проф. Осадченко І. І.; робочу програму 

управлінської практики галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 

Менеджмент, гарант - д.п.н., проф. Кірдан О. Л.; робочу програму виробничої (викладацької) 

практики Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти, гарант – д.п.н., проф. Коберник О. М. (протокол № 1 від 27.08.2021 р.). 

 Про затвердження наскрізної програми практики Галузь знань 01 Освіта ОНП 

Педагогіка вищої школи (протокол № 12 від 05.05.2022 р.). 

 Про результати педагогічної практики здобувачів освіти спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (протокол № 12 від 05.05.2022 р.). 

 Про затвердження звітів з виробничої практики аспірантів ОНП «Освітні, 

педагогічні науки». Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні 

науки (протокол № 12 від 05.05.2022 р.). 

 Про захист науково-дослідницької практики здобувачів освіти ОНП «Освітні, 

педагогічні науки» (протокол № 1 від 13.06.2022 р.). 

 Про захист управлінської практики здобувачами освіти І курсу спеціальність 073 

Управління закладом освіти (протокол № 1 від 13.06.2022 р.). 

На засіданнях вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти постійно 

розглядаються актуальні питання соціально-педагогічної теорії та практики, а також професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, психологів, керівників навчальних закладів:  

 Про розподіл годин практики на факультеті соціальної та психологічної освіти, 

відповідно до робочих навчальних планів (денна форма навчання) 2021–2022 н. р. (Протокол №1 

від 27.08.2021 р.) 

 Про розподіл годин практики на факультеті соціальної та психологічної освіти, 

відповідно до робочих навчальних планів (заочна форма навчання) 2021-2022 н. р. . (Протокол 

№1 від 27.08.2021 р.) 

 Про перегляд освітніх програм відповідно до пропозицій 

роботодавців/стейкхолдерів . (Протокол №4 від 17.11.2021 р.) 

 Про адаптацію завдань програм виробничих та навчальних практик до умов 

реалізації в дистанційному режимі, а також про внесення змін щодо термінів проведення практик 

(Протокол №9 від 28.03.2022 р.) 

 Про організацію та проведення практики в закладах оздоровлення та відпочинку 

(Протокол №12 від 26.05.2022 р.) 

  

Для покращення організації та проведення практики перед викладачами факультету 

соціальної та психологічної освіти стоять такі першочергові завдання: 

– з метою удосконалення практичної підготовки здобувачів ступеня доктора 

філософії поруч із традиційними практикувати інноваційні заходи для підвищення або 

підсилення компетентностей здобувачів вищої освіти для проходження практик; 

– започаткувати проведення захисту практики на базі закладів соціальної сфери та 

молодіжних центрів; 
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– за можливості організовувати розширені звітно-підсумкові конференції здобувачів 

різних освітніх ступенів та різних освітніх програм, з метою розширення професійного 

світогляду здобувачів вищої освіти. 

– продовжувати проводити опитування здобувачів вищої освіти щодо визначення 

рівня задоволеності сформованих компетентностей у період практики з метою врахування 

результатів опитування при розробці програми практики. 

 

5.8. Організація та проведення семінарських, практичних і лабораторних занять, 

забезпеченість їх навчально-методичною документацією (вказати нововведення, недоліки : 

 

В умовах дистанційного та змішаного навчання викладачі факультету здійснювали 

навчальний процес в онлайн форматі.  

У контексті розвитку безконтактних технологій навчання на факультеті широко 

використовується модульна об’єктно-орієнтована динамічна навчальна платформа Moodle, на 

якій розміщені навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін за вказаними напрями 

підготовки за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, що є важливою умовою організації 

навчання в режимі дистанційної освіти. 

Семінарські, практичні та лабораторні заняття з усіх дисциплін у повному обсязі 

забезпечені навчально-методичною документацією (розроблені плани семінарських, практичних 

та лабораторних занять, методичні рекомендації щодо виконання самостійної й індивідуальної 

роботи, запропоновано перелік рекомендованої літератури, критерії оцінювання тощо; заняття 

проводяться з використанням інтерактивних методів навчання, широко використовуються 

мультимедійні презентації та відеоматеріали. До кожного практичного та семінарського заняття 

розроблені завдання, які спрямовані на формування практичних навичок використання 

теоретичного матеріалу та формування професійних компетентностей.  

У процесі організації та перебігу семінарських занять викладачами кафедри 

забезпечуються оптимальні умови для спілкування на рівні «науково-педагогічний працівник – 

студенти», «студенти – науково-педагогічний працівник» на засадах суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. Лише за умов вільного висловлювання власних думок, їх наукового обґрунтування 

активізується процес пізнання, формуються пізнавальні й соціальні мотиви учіння. 

Під час віддаленого навчання студенти виконують усі завдання в електронному  вигляді у 

форматі документів, презентацій, відеороликів, фотозвітів тощо. Крім того, студенти читають 

тексти лекцій, переглядають презентації з кожної теми, виконують контрольні роботи та 

складають заліки відповідно до навчального плану, однак заняття за розкладом проводяться в 

онлайн вигляді відеоконференцій, зокрема Zoom. Крім того, платформа Moodle дає змогу 

працювати із журналом оцінок, відповідно викладач може одразу оцінити роботу студента. З 

іншого боку, кожен студент бачить усі свої бали, пропуски та нездані роботи. Електронний 

журнал значно полегшує контроль оцінок як для студентів, так і для викладача, оскільки він 

завжди доступний для перегляду. 

Викладачі кафедри використовують в процесі проведення семінарських і лабораторних 

занять інноваційні технології: мультинавчання, робота парами, творчі завдання, елементи 

психогімнастики, круглий стіл, аудіо-відео-записи, ділові та рольові ігри, інтелектуально-творчі 

змагання команд, конференції, обговорення рефератів. З більшості дисциплін розроблені 

методичні рекомендації для підготовки студентів до семінарських, практичних та лабораторних 

занять.Звичайно, найбільша тут проблема полягає у забезпеченні дотримання принципів 

академічної доброчесності як із боку викладачів, так і з боку студентів. 

Система оцінювання вибудовується таким чином, щоб спонукати майбутнього фахівця до 

самостійного пошуку у навчанні. На думку викладачів, рейтингова система оцінювання є саме 

тим стимулом, що здатний забезпечити реалізацію дидактичного принципу свідомості студентів 

у навчанні, активізувати навчальну роботу протягом кожного семестру, спонукати майбутніх 

фахівців працювати систематично та самостійно, розширити можливості для всебічного 

розкриття та розвитку творчих здібностей студентів, індивідуалізувати навчання та істотно 
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змінити взаємовідносини у ланцюжку «викладач – студент», створити атмосферу співпраці.  

Особлива увага звертається на підготовку фахівців третього освітньо-наукового рівня 

вищої освіти. У поточному році розроблено рубрику нормативного забезпечення підготовки 

здобувачів наукових ступенів «Аспірантам, докторантам та науковим керівникам 

(консультантам)» http://surl.li/xclj 

 

5.9. Організація та контроль за самостійною та індивідуальною роботою студентів.    

 

Самостійна робота – це форма організації освітнього процесу, що передбачає навчальну, 

дослідну та творчу роботу, яку здобувач вищої освіти виконує самостійно у вільний від занять 

(за розкладом) час за завданням і під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.  

Така діяльність регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 

Положенням про самостійну роботу здобувачів вищої освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (http://surl.li/gtod). 

Самостійна робота є важливим складником у засвоєнні  програмних результатів навчання 

поряд з аудиторною роботою. Вона є основою підготовки здобувача як фахівця, забезпечує 

набуття ним прийомів пізнавальної діяльності, інтересу до творчої роботи, здатність вирішувати 

науково-теоретичні та практичні завдання. 

Особливої значущості самостійна робота набуває в умовах дистанційного навчання. 

Обсяг та завдання із самостійної роботи  з кожної навчальної дисципліни визначається 

освітньою програмою (http://surl.li/azbjf) і регламентуються навчальним планом спеціальності, а 

її зміст визначається робочою програмою навчальної дисципліни та навчально-методичними 

матеріалами до неї. 

Основні види самостійної роботи: 

– опрацювання та засвоєння матеріалу навчальної дисципліни, пошук інформації в 

бібліотеках, архівах, мережі Інтернет, використання баз даних інформаційно-пошукових та 

довідникових систем;  

– підготовка до лекційних, лабораторних, практичних та семінарських занять, 

опрацювання інструкцій і методичних рекомендацій, оформлення звітів;  

– виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;  

– підготовка доповідей, рефератів, есе та звітів;  

– підготовка до модульних і комплексних контрольних робіт, підсумкової атестації; 

– виконання курсових робіт, підготовка їх презентацій;  

– виконання індивідуальних завдань під час проходження практик, оформлення звітів з 

практик;  

– самоконтроль і самооцінювання знань і умінь із навчальних дисциплін;  

– виконання випускних кваліфікаційних робіт;  

– наукова та творча робота студентів (у тому числі під час виконання науково-дослідних 

робіт, підготовки курсових, кваліфікаційних робіт, статей тощо);  

– робота у студентських наукових гуртках і проблемних групах;  

– участь у роботі науково-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, 

круглих столів тощо; 

 – інші види самостійної роботи, спеціальні для навчальної дисципліни, спеціальності. 

Самостійну роботу здобувач вищої освіти може виконувати у бібліотеці 

(https://library.udpu.edu.ua/) університету, навчально-наукових, науково-дослідних та інших 

лабораторіях (http://surl.li/bvjat), комп’ютерних класах тощо, а також в домашніх умовах.  

Виконання самостійної роботи передбачає, за необхідності, отримання консультацій або 

допомоги викладача. Графіки індивідуальних консультацій науково-педагогічними 

працівниками розміщенні на сторінках кафедр (http://surl.li/bvjax). 

Безпосередню організацію самостійної роботи, формування змісту, керівництво нею, 

контроль та оцінювання результатів її виконання здійснює викладач навчальної дисципліни з 

урахуванням її змісту, завдань і специфіки, а також інтересів студентів тощо. 

http://surl.li/xclj
https://library.udpu.edu.ua/
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Для самостійного вивчення матеріалу з навчальних дисциплін викладачами розроблені: 

- методичні рекомендації, які містять питання для самоконтролю, тести, контрольні 

завдання, зразки оформлення самостійної письмової роботи, список рекомендованої літератури 

та електронних джерел (розміщенні в інформаційному освітньому середовищі MOODLE: 

http://surl.li/bvjbe);  

– методичні рекомендації до виконання курсових, кваліфікаційних робіт 

(http://surl.li/bvjax);  

– програми і методичні рекомендації до проведення навчальних, виробничих та інших 

видів практик (http://surl.li/bvjcn);  

– електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін в інформаційно-

освітньому середовищі університету (https://dls.udpu.edu.ua/). 

Дотримуючись принципу студентоцентрованого навчання надається можливість визнання 

результатів (у випадку такої можливості) самостійної роботи як елементів неформальної чи 

інформальної освіти (http://surl.li/bjypv). 

Самостійна робота – важливий складних підготовки кваліфікованих фахівців, творчих 

особистостей, готових навчатися впродовж життя. 

 

5.10.  Організація виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт. 

Виконання та захист курсових робіт на факультеті  було організовано відповідно до 

«Положення про курсові роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини» (затвердженого на засіданні Вченої ради університету протокол № 10 від 

26.04.2016 р.). 

Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного, творчого 

характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з 

навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і 

вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, 

обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні 

засоби і технології.  

Курсову роботу оцінюють як самостійний вид навчальної діяльності. Кількість курсових 

робіт, які обов’язково виконує студент протягом періоду навчання, визначається навчальним 

планом, але не більше однієї на навчальний рік. На першому курсі курсову роботу не планують, 

а на випускному планують лише за умови відсутності в навчальному плані випускної 

кваліфікаційної роботи. Тематику курсових робіт розробляють кафедри відповідно до змісту і 

завдань навчальної дисципліни i тісно пов'язують з практичними потребами конкретного фаху. 

Порядок затвердження тематики курсових робіт, їх виконання визначено Положенням про 

курсові роботи (див. Положення про курсові роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини).  

Для якісної організації та виконання студентами курсових робіт розроблено методичні 

рекомендації, електронний варіант яких розміщений у системі Moodl та на сайті факультету. 

Захист курсових робіт здійснюється комісіями, склад яких затверджується рішенням кафедри. 

Під час захисту студенти інформують про результати власного дослідження, використовують 

презентації.  

Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт було організовано відповідно до 

Положення про випускні кваліфікаційні роботи в УДПУ імені Павла Тичини (Нова редакція), 

затвердженого на засіданні Вченої ради університету протокол № 6 від 20.11.2020 р. 

Випускну кваліфікаційну роботу студенти виконують на завершальному етапі навчання в 

університеті. Вона передбачає:  

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних i практичних знань зі 

спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, 

виробничих та інших завдань;  

- розвиток навичок самостійної роботи i оволодіння методикою дослідження та 

експерименту, пов’язаних з темою роботи.  
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Студент має право обрати тему кваліфікаційної роботи, визначену випусковими 

кафедрами, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Науковими 

керівниками випускних кваліфікаційних робіт призначають висококваліфікованих працівників 

Університету, які мають науковий ступінь і/або вчене звання.  

Перед захистом випускні кваліфікаційні роботи проходять обов’язкову перевірку на 

плагіат. Роботи, виконані не самостійно, а також ті, що не пройшли перевірку або мають понад 

25% неоригінального тексту, до захисту не допускають. Порядок захисту випускних 

кваліфікаційних робіт здійснюється відповідно до Положення про випускні кваліфікаційні 

роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» (нова 

редакція). Викладачами кафедри розроблено методичні рекомендації для кваліфікаційних робіт 

зі спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Освітні, педагогічні науки», «Менеджмент». 

З метою підвищення якості написання кваліфікаційних робіт на засіданнях кафедр 

заслухано наукових керівників про стан підготовки кваліфікаційних робіт та заслухано 

студентів-дипломників на предмет допуску до захисту дипломних та магістерських робіт. 

На засіданнях кафедр наголошувалось на підвищенні теоретичного та науково-

методичного рівня написання курсових та дипломних робіт, особлива увага зверталась на 

питаннях організації та методики проведення педагогічного експерименту. 

Рішенням Вченої Ради факультету за поданням кафедр затверджено склад  рецензентів 

кваліфікаційних робіт 

 

5.11. Якість викладання навчальних на факультеті / в інституті дисциплін 

(контрольне відвідування завідувачами кафедр занять викладачів кафедр, 

взаємовідвідування занять викладачами кафедр, проведення відкритих занять тощо). 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини регулюється 

Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/Забезпечення%20якості%20освіти/Положен

ня/Положення%20про%20забезпечення%20якості%20освітньої%20діяльності%20та%20якості

%20вищої%20освіти.pdf) та  передбачає:  

– контроль за кадровим, матеріально-технічним і навчальнометодичним забезпеченням 

освітньої діяльності; якістю проведення навчальних занять; якістю знань здобувачів вищої 

освіти;  

– забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти;  

– наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;  

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

 – систему запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти. 

На факультеті забезпечення якості освіти здійснюється за певними напрямками: 

 Періодичний перегляд та оновлення освітніх програм. 

 Перегляд та оновлення освітніх програм факультету здійснюється відповідно до чинних 

вимог, забезпечуючи їхню відповідність зазначеним цілям, а також потребам студентів і 

суспільства.  

Відповідно до «Положення про освітні програми в Уманському державному 

педагогічному університету імені Павла Тичини» на факультеті соціальної та психологічної 

освіти здійснюється перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення. 

Оновлення освітніх програм здійснюється за умови: ініціатива і пропозиція гаранта 

освітньої програми, стейкхолдерів, науково-педагогічних працівників, які її реалізують; за 

результатами оцінювання; за об’єктивних змін інфраструктурного, кадрового характеру або 

інших ресурсних умов реалізації освітньої програми. 

https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/Забезпечення%20якості%20освіти/Положення/Положення%20про%20забезпечення%20якості%20освітньої%20діяльності%20та%20якості%20вищої%20освіти.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/Забезпечення%20якості%20освіти/Положення/Положення%20про%20забезпечення%20якості%20освітньої%20діяльності%20та%20якості%20вищої%20освіти.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/Забезпечення%20якості%20освіти/Положення/Положення%20про%20забезпечення%20якості%20освітньої%20діяльності%20та%20якості%20вищої%20освіти.pdf


71 

 

Оновлення відображається у відповідних структурних елементах ОП  (навчальному плані, 

матрицях, робочих програмах ОК, програмах практики тощо). 

За результатами моніторингу освітніх програм здійснюється підготовка нових та 

удосконалення чинних навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти. 

На початку навчального року на факультеті соціальної та психологічної освіти 

створюється комісія, яка здійснює перевірку якості укладання робочих програм навчальних 

дисциплін, закріпленими за кафедрами факультету. 

З метою інформування здобувачів вищої освіти про освітні компоненти освітніх програм, 

викладачами кафедр розроблено силабуси навчальних дисциплін, які розміщуються на сайті 

факультету. 

Реалізація права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін забезпечується 

шляхом виконання «Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини», Змін до положення про організацію освітнього 

процесу, «Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» 

(https://udpu.edu.ua/pro-universytet/dokumenty). 

З метою ознайомлення студентів про дисципліни вільного вибору деканат факультету 

проводить систематичні зустрічі для здобувачів вищої освіти та організовує процедуру їх вибору 

відповідно до Положення.  

Перелік дисциплін вільного вибору формується проектною групою та розміщуються за 

кожною окремою освітньою програмою разом із силабусами на сайті факультету соціальної та 

психологічної освіти. 

Крім того, відбуваються періодичні зустрічі гарантів освітніх програм, представниками 

деканату зі здобувачами вищої освіти щодо ознайомлення їх з «Положення про порядок вільного 

вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини». 

На факультеті соціальної та психологічної освіти упродовж навчального року 

здійснюється аналіз наявності навчально-методичного, інформаційного забезпечення та 

організації освітнього процесу факультету та кафедр. 

Особлива увага звертається на наявність навчально-методичних комплексів навчальних 

дисциплін, нормативно-розпорядчих документів, планів роботи, протоколів засідань тощо. 

Систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти. 

Одним із важливих заходів забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

є проведення процедури оцінювання здобувачів вищої освіти. 

Оцінювання студентів факультету здійснюється шляхом ректорського контролю з метою 

моніторингу рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти. 

Обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості освітніх програм є отримання 

періодичного зворотного зв’язку від учасників освітнього процесу.  

На факультеті соціальної та психологічної освіти систематично проводяться періодичні 

опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, 

роботодавців, батьків студентів, результати яких реально впливають на зміст навчання та 

викладання.  

З метою залучення студентів до усіх процесів забезпечення якості освітніх програм 

проводяться систематичні опитування здобувачів вищої освіти. Зокрема проводяться такі 

опитування: 

- Опитування здобувачів вищої освіти «Якість підготовки фахівців в УДПУ» 

проводиться з метою покращення якості надання освітніх послуг. 

- Опитування здобувачів вищої освіти «Враження від навчальної дисципліни» 

проводиться з метою вивчення думки здобувачів вищої освіти про позитивні і негативні сторони 

вивчення окремих навчальних дисциплін. Під час опитування студенти відзначили, що їм 

сподобалося (не сподобалося) під час викладання і вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни, 

https://udpu.edu.ua/pro-universytet/dokumenty
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що сподобалося (не сподобалося) у ставленні викладача до студента, а також подали 

рекомендації для покращення викладання і вивчення дисципліни. 

- Опитування здобувачів вищої освіти щодо вивчення якості організації навчального 

процесу в університеті протягом всієї зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

- Опитування студентів «Наукові дослідження в межах освітнього процесу та 

міжнародна діяльність», яке спрямоване на виявлення стану залучення студентів до наукової та 

міжнародної діяльності. 

- Опитування «Якість роботи деканату та інших структурних підрозділів університету» 

проводиться з метою визначення якості освітньої підтримки (організаційної, інформаційної, 

консультативної і соціальної) здобувачів вищої освіти. 

- Опитування студентів «Академічна доброчесність», спрямоване на визначення 

обізнаності студентів в питаннях важливості дотримання принципів академічної доброчесності. 

-  Опитування здобувачів вищої освіти «Формування індивідуальної освітньої траєкторії 

студентів» проводиться з метою визначення, чи наявні на факультеті процедури, які дозволяють 

формувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти, а також, який механізм 

їхнього впровадження  

- Опитування органів студентського самоврядування, яке спрямоване на визначення 

активності студентського самоврядування в управлінні закладом вищої освіти. 

- Опитування здобувачів освіти «Визначення психологічного стану здобувачів вищої 

освіти під час війни». 

- Опитування здобувачів освіти «Організація освітнього процесу в умовах воєнного 

стану» дозволило виявити труднощами здобувачів освіти під час дистанційного навчання та 

накреслити шляхи їх вирішення. 

- Опитування здобувачів вищої освіти щодо організації освітньої діяльності під час 

карантину проводиться з метою вивчення думки студентів щодо якості роботи системи 

дистанційного навчання https://fspo.udpu.edu.ua/).. 

У зв’язку із запровадженням карантину в країні, пізніше із запровадженням воєнного 

стану в країні освітній процес організовувався в дистанційній формі. З метою вивчення думки 

науково-педагогічних працівників щодо якості організації дистанційного навчання було 

проведено опитування «Організація освітньої діяльності в умовах карантину» та «Визначення 

психологічного стану викладачів під час війни». 

Під час опитування викладачі вказали, з якими труднощами та проблемами стикалися під 

час реалізації дистанційного навчання, подали пропозиції для покращення системи дистанційної 

освіти. 

Також було проведено опитування серед батьків студентів «Навчання студентів під час 

карантину». Батьки відзначили, з якими труднощами стикалися їхні діти під час дистанційного 

навчання. Зокрема, найчастішого проблемою, на думку батьків, є проблема з якістю Інтернету та 

інформаційно-технічного забезпечення у студентів. Водночас, переважна частина батьків 

задоволена навчальними результатами своїх дітей під час дистанційного навчання.  

Результати опитування дали змогу усунути недоліки та  покращити  освітній процес  

дистанційного навчання. 

На факультеті створена Асоціація випускників 

(https://www.facebook.com/groups/471150370160260/ ) з метою моніторингу результатів 

працевлаштування випускників освітніх програм, кращого розуміння загальних кар’єрних 

шляхів їх та використання їхнього досвіду під час перегляду освітніх програм. 

Завданнями Асоціації випускників є: участь випускників в покращені якості освітнього 

процесу; формування зв’язків між факультетом та випускниками; сприяння професійного 

розвитку випускника та залучення його до різноманітних факультетських заходів.  

Для покращення якості освітнього процесу здійснюються періодичні  опитування 

випускників факультету.  

Опитування дало можливість з’ясувати, що переважна більшість випускників задоволені 

рівнем своєї освіти. Вважають, що навчання було сучасне та практично орієнтоване, що 

https://fspo.udpu.edu.ua/)
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/471150370160260/&sa=D&ust=1588758086475000&usg=AFQjCNGNKyUDGuOiUX6wlPEmekAw6k09Jw
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викладачі використовували сучасні методи під час викладання, що проходження виробничих 

практик сприяло підвищенню їхніх знань та практичних навичок тощо. 

Випускники зазначили, що під час навчання мали вільний доступ до електронних ресурсів 

факультету та університету. Також значна частина випускників відзначили, що університет 

сприяв їхньому працевлаштуванню. 

Сучасні освітні трансформації посилюють співпрацю закладів вищої освіти і роботодавців 

з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, готових швидко адаптуватися до вимог 

ринку праці.  

Задля посилення практикорієнтованої складової в освітньому процесі та врахування 

потреб ринку праці створена Рада роботодавців при факультеті соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, метою 

діяльності якої є забезпечення високої професійної підготовки фахівців на основі комплексного 

співробітництва факультету із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними 

роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, 

матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів.  

Діяльність Ради роботодавців регламентується відповідним Положенням про раду 

роботодавців факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Співпраця факультету з організаціями, 

установами, підприємствами здійснюється на підставі підписаних угод. Участь представників 

Ради роботодавців є добровільною і на громадських засадах. 

Факультет активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. 

Зокрема під час здійснення практичної підготовки здобувачів освіти; через активну участь у 

вдосконаленні освітніх програм; через проведення спільних конференцій, семінарів, круглих 

столів; через проведення занять на базі практики; через стажування викладачів в установах – 

базах практики.  

Важливим напрямом співпраці є залучення роботодавців до розбудови внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти, зокрема шляхом участі у проведенні опитувань.  

З метою оцінювання якості вищої освіти було розроблено анкету «Опитування 

роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці».  

Результати опитування засвідчило, що роботодавці від випускника факультету соціальної 

та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

очікують: вміння працювати з учнями, креативності, наполегливості, вміння працювати в 

команді, вміння управляти своїм часом, критичне мислення, адаптивність, бути здатним 

оперативно вирішувати нестандартні (кризові) ситуації, здатність до спілкування та 

налагодження взаємодії. 

Результати анкетування вивчаються і обговорюються на засіданнях кафедр та вчених рад 

із виробленням системи заходів для удосконалення освітнього процесу та практикоорієнтованого 

навчання, оприлюднюються на сайті факультету  

Пропагування академічної доброчесності. 

Важливою умовою успішного розвитку вищої освіти в Україні є впровадження принципів 

академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність. 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти наголошується, що 

«…одним із важливих  елементів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти є університетська система забезпечення академічної доброчесності…». 

Питання академічної доброчесності в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини регулюються «Етичним кодексом», «Кодексом академічної 

доброчесності», «Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в УДПУ імені 

Павла Тичини». 

На факультеті соціальної та психологічної освіти популяризація академічної 

доброчесності серед освітнього процесу  здійснюється через реалізацію системи заходів: 

– формування умов для розвитку взаємної довіри й поваги між учасниками освітн. 

процесу; 

https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
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– діяльність Групи сприяння академічній доброчесності факультету (https://bit.ly/31iT0Yj, 

https://bit.ly/3ouQeZ2); 

– інформування на сайті університету, факультету та в соціальних  мережах про заходи 

щодо формування культури академічної доброчесності (https://cutt.ly/TE9qBqM, 

https://cutt.ly/FE9q0q8); 

– проведення занять, тренінгів і семінарів для учасників освітн. процесу; обговорення 

принципів академічної етики; 

– тематичних зустрічей зі здобувачами гаранта, юриста, голови  Комісії з питань 

академічної доброчесності університету, Групи сприяння академічній доброчесності факультету, 

працівниками бібліотеки (https://bit.ly/3GLhx8P, https://cutt.ly/wE9q8hT, https://cutt.ly/tE9q54f, 

https://cutt.ly/AE9ww4c, https://cutt.ly/5E9wuff, https://cutt.ly/OE9wpcF, https://bit.ly/3xYOdrc, 

https://bit.ly/3xZuhED, https://bit.ly/3yjtJtn); 

– формування політики навчальних дисциплін на основі дотримання принципів 

академічної доброчесності, впровадження освітніх компонентів «Наукове дослідження та 

академічна доброчесність»; 

– вивчення досвіду щодо реалізації академічної доброчесності в освітньому середовищі 

(проєкт «Академічна доброчесність» за підтримки Британської ради (https://cutt.ly/xE9xu0G, 

https://cutt.ly/8E9whqE, https://cutt.ly/jE9wlU4) та ін.); 

– обговорення питань про дотримання принципів академічної доброчесності на засіданнях 

вченої ради університету, факультету, Наукового товариства студентів та аспірантів, засіданнях 

кафедр тощо. 

З метою дотримання принципів академічної доброч. в університеті  постійно оновлюється 

репозитарій праць викладачів, здобувачів вищої освіти (у т.ч. кваліфікаційних робіт) 

(http://dspace.udpu.edu.ua). З 2020 р. формується відкритий електронний архів дисертацій на 

здобуття ступеня доктора філософії (зокрема, зі спеціальностей 0523 «Психологія», 231 

«Соціальна робота», 011 «Освітні, педагогічні науки»), які оприлюднюються на сайті 

університету («Разові спеціалізовані вчені ради» https://cutt.ly/fE9qFiv). 

 Моніторинг якості професорсько-викладацького складу 

Важливе значення у процесі забезпечення якості освітньої діяльності це якість 

професорсько-викладацького складу. 

На факультеті соціальної та психологічної освіти періодично здійснюється аналіз стану 

своєчасності проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачами кафедр. 

Результати аналізу засвідчили, що науково-педагогічні працівники факультету 

дотримуються вимог щодо проходження стажування та підвищення кваліфікації, про що свідчать 

наявність підтверджуючих документів (свідоцтв, сертифікатів). 

На факультеті функціонують Науково-методичний центр професійного розвитку 

викладачів, курси підвищення кваліфікації, магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої 

школи», що дає можливість науково-педагогічні працівникам підвищувати свій професійний 

рівень саме на базі факультету соціальної та психологічної освіти. 

Крім того, викладачі факультету активно беруть участь в науково-методичних семінарах, 

круглих столах, науково-практичних конференціях різного рівня тощо.  

З метою моніторингу якості проведення навчальних занять викладачами кафедр 

здійснюється  контрольні відвідування занять завідувачами кафедр занять викладачів, 

взаємовідвідування занять викладачами кафедр, проведення відкритих занять, відвідування 

занять деканатом факультету. На основі аналізу проводиться розробка та реалізація пропозицій 

з вдосконалення форм і методів роботи.до « 

Згідно з Положення про відкриті заняття в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини «…контроль за якістю освітньої діяльності та вищої освіти в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини передбачає 

систематичне проведення науково-педагогічними працівниками відкритих навчальних занять – 

це форма педагогічного контролю з метою виявлення рівня професійної компетентності і 

https://bit.ly/31iT0Yj
https://bit.ly/3ouQeZ2
https://cutt.ly/TE9qBqM
https://cutt.ly/FE9q0q8
https://bit.ly/3GLhx8P
https://cutt.ly/wE9q8hT
https://cutt.ly/tE9q54f
https://cutt.ly/AE9ww4c
https://cutt.ly/5E9wuff
https://cutt.ly/OE9wpcF
https://bit.ly/3xYOdrc
https://bit.ly/3xZuhED
https://bit.ly/3yjtJtn
https://cutt.ly/xE9xu0G
https://cutt.ly/8E9whqE
https://cutt.ly/jE9wlU4
http://dspace.udpu.edu.ua/
https://cutt.ly/fE9qFiv
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педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників та подальшого вдосконалення 

викладацької діяльності і підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти».  

В Університеті передбачено проведення різних видів відкритих навчальних занять, 

зокрема: пробне (для підтвердження професійної придатності новопризначеного викладача); 

поточне (для оцінки рівня професійної кваліфікації викладача кафедри); показове (для 

поширення передових методик викладання та використання новітніх технологій в освітньому 

процесі провідними фахівцями кафедри); конкурсне (у випадках присвоєння звання професора 

чи доцента; проходження конкурсу на заміщення вакантної посади; закінчення терміну дії 

трудового договору (контракту)). 

Основні вимоги до планування і проведення відкритих навчальних занять, їх аналізу, 

оцінки та оформлення результатів обговорення окреслені в «Положенні про відкриті навчальні 

заняття в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» від 

27.06.2017 р. 

Щорічно здійснюється аналіз відповідності ліцензійним умовам кадрового забезпечення 

підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами. 

Здійснений аналіз засвідчує, що науково-педагогічні працівники факультету відповідають 

вимогам до визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних 

(наукових) працівників передбачених виконання встановлених пунктом 38 Ліцензійних умов 

впровадження освітньої діяльності. 

Забезпечення наявності необхідних ресурсів 

На факультеті соціальної та психологічної освіти систематично здійснюється аналіз 

якості матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми програмами факультету забезпечується 

матеріально-технічною базою Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, яка відповідає ліцензійним вимогам та вимогам провадження освітньої діяльності.  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини має  5 навчальних 

корпусів. Зокрема навчальний процес з освітніх програм факультету соціальної та психологічної 

освіти проводиться у корпусах №1, №2, №3, які оснащенні відповідним обладнанням та 

технічними засобами навчання. 

Освітній процес забезпечений робочими програмами, силабусами, навчально-

методичними комплексами навчальних дисциплін.  

Постійно здійснюється моніторинг наявності літератури навчальних дисциплін 

факультету соціальної та психологічної освіти. Здобувачі вищої освіти забезпечені основною 

літературою за кожною освітньою програмою факультету соціальної та психологічної освіти в 

бібліотеці університету. 

Забезпечення публічності інформації 

Здійснюється періодичний моніторинг розміщеної на сайті факультету інформації про 

особливості організації освітнього процесу та внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти. 

Періодично удосконалюється меню сайтів факультету та кафедр з метою ширшого 

висвітлення  інформації для здобувачів вищої освіти про освітні програми та змін в освітньому 

процесі університету. 

На сайті факультету створено рубрику «Якість освіти», де розміщені: освітні програми, 

проекти освітніх програм; опитування здобувачів вищої освіти, опитування випускників, 

опитування науково-педагогічних працівників, опитування роботодавців, опитування батьків; 

результати опитування; календар опитування; діє рада роботодавців; висвітлюється питання 

академічної доброчесності та корисні посилання щодо внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності тощо. 

На початку навчального року організовуються зустрічі зі здобувачами вищої освіти з 

метою інформування про організацію освітнього процесу на факультеті та університеті. 

Організовуються періодичні зустрічі гарантів ОП зі здобувачами вищої освіти щодо 

ознайомлення їх з особливостями освітніх програм, за якими вони навчаються. 
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На факультеті здійснюється процедура попереднього оприлюднення проєктів освітніх 

програм з метою отримання зауважень та пропозицій від усіх зацікавлених сторін.  

 

5.12. Система контролю успішності здобувачів вищої освіти на факультеті / в 

інституті. 

Згідно з «Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університету імені Павла Тичини» на факультеті основними формами 

контрольних заходів є:  

- Поточний контроль 

- Підсумковий контроль 

Поточний контроль здійснюють під час проведення практичних, лабораторних і 

семінарських занять. Він має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання 

конкретної роботи.   

Поточний контроль здійснюється науково-педагогічними працівниками під час усіх видів 

аудиторних занять (лекцій, практичних, лабораторних занять) та у позааудиторний час 

(індивідуальних занять, самостійна робота, консультацій тощо), у тому числі дистанційно з 

використанням інформаційно-освітнього середовищі Moodle, Zoom, Google Meet тощо. Форми 

проведення такого контролю, мінімальна і максимальна кількість балів, якими оцінюються 

окремі елементи змістових модулів, а також критерії оцінювання результатів навчання 

здобувачів визначаються робочими програмами/силабусами навчальних дисциплін.  

Поточний контроль у межах навчальних дисциплін ОП проводиться у різних формах:  

письмових контрольних робіт; тестування; вибіркового і фронтального усного опитування 

студентів; перевірки виконання домашніх практичних завдань; оцінювання активності здобувача 

у процесі занять; перевірки і оцінки рефератів (доповідей), ІНДЗ тощо.  

Сума балів, накопичених здобувачем за виконання всіх видів поточних навчальних 

завдань (робіт) на лабораторних, практичних заняттях та у позааудиторний час, свідчить про 

ступінь досягнення ним програмного результату навчання та оволодіння програмою освітнього 

компонента на конкретному етапі його вивчення.  

Підсумковий контроль є семестровим контролем, який проводяться у вигляді: 

семестрового екзамену, диференційованого заліку, заліку, з метою оцінки результатів навчання 

на завершальному етапі та/або на окремих його етапах з кожної дисципліни навчального плану і 

в терміни, встановлені навчальним планом.  

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів 

робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях для поточного контролю, 

передбачених робочою навчальною програмою дисципліни  

Семестровий екзамен це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр під час 

екзаменаційної сесії.  

Підсумковий контроль передбачає семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої 

освіти.  

Перевірка досягнень програмних результатів навчання здійснюється на підсумковій 

атестації 

 

6. Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін, академічну 

мобільність та визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній 

освіті: 

6.1. Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін. 

Здобувачі вищої освіти сьогодення є повноцінними учасниками освітнього процесу. 

Вони мають право впливати на його організацію, одним із аспектів якої мають стати вибірков і 

дисципліни. 



77 

 

У вибіркових дисциплінах зацікавлені всі учасники освітнього процесу. Для здобувача – 

це відкрита можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, що сприяє розвитку 

Soft Skills, для викладача – це можливість працювати із зацікавлено-вмотивованою групою для 

поглиблення Hard Skills. 

На факультеті соціальної та психологічної освіти протягом навчального року відбувалися 

неодноразові зустрічі здобувачів з керівництвом факультету, представниками кафедр, гарантам 

щодо питання вибіркових дисциплін. 

Здобувачі факультету всіх освітніх ступенів (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, 

доктор філософії) були ознайомлені з освітніми програмами, «Положенням про порядок вільного 

вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти» (http://surl.li/cfhxn) та силабусами 

дисциплін вільного вибору (https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/дисципліни-вільного-

вибору/). 

Згідно «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами 

вищої освіти» процедура вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін включає такі 

етапи: 

Перший етап – ознайомлення здобувачів вищої освіти з порядком реєстрації та 

формування груп для вивчення вибіркових дисциплін в Університеті, а також із особливостями 

присвоєння освітніх кваліфікацій за освітньою програмою, на якій вони навчаються. 

Для здобувачів вищої освіти очної форми навчання: 

– здобувачі вищої освіти, для яких вивчення вибіркових дисциплін заплановано на перший 

рік навчання, заходи усіх етапів здійснюють упродовж перших двох тижнів навчання; 

– заходи першого етапу для здобувачів вищої освіти (крім першого року навчання) 

організовуються упродовж перших чотирьох тижнів навчання з початку весняного семестру. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання – під час настановчої сесії. 

Другий етап – ознайомлення здобувачів вищої освіти із переліком вибіркових дисциплін, 

які пропонуються освітньою програмою, за якою вони навчаються, а також іншими програмами 

(до 31 березня 2022 р.). 

Третій етап – запис здобувачів вищої освіти на вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін.  

Четвертий етап – опрацювання заяв здобувачів вищої освіти деканатами факультетів 

(15-22 квітня 2022 р.). 

П’ятий етап (за необхідності) – повторний запис здобувачів вищої освіти на вивчення  

вибіркових навчальних дисциплін (22-30 квітня 2022 р.). 

Шостий етап – остаточне опрацювання заяв здобувачами вищої освіти деканатами 

факультетів та формування груп. (1-15 травня 2022 р.). 

Процедура вибору вибіркових навчальних дисциплін на факультеті соціальної та 

психологічної освіти під час третього-шостого етапів передбачала: 

1). Заповнення Анкети для обрання дисциплін вільного вибору (відповідна 

спеціальність та освітній ступінь) (https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/дисципліни-

вільного-вибору/). 

2). Аналіз результатів анкетування деканатом та гарантами ОП. 

3). Інформування здобувачів про результати вибору. 
4). Написання заяв здобувачами вищої освіти. 

5). Передача заяв на кафедри, які забезпечують викладання вибраної дисципліни. 

 

Для здобувачів вищої освіти розроблена Інструкція щодо особливостей вибору дисциплін 

і формування індивідуального навчального плану:  http://surl.li/cfkqv  

 

6.2. Реалізація права здобувачів вищої освіти на академічну мобільність: 

– внутрішня академічна мобільність (ПІБ здобувача вищої освіти, курс, група, освітній 

ступінь, спеціальність, освітня програма, терміни навчання, заклад вищої освіти – 

окремо для студентів університету та студентів з інших закладів освіти); 

http://surl.li/cfhxn
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/дисципліни-вільного-вибору/
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/дисципліни-вільного-вибору/
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/дисципліни-вільного-вибору/
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/дисципліни-вільного-вибору/
http://surl.li/cfkqv
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– міжнародна академічна мобільність (ПІБ здобувача вищої освіти, курс, група, освітній 

ступінь, спеціальність, освітня програма, терміни навчання, заклад вищої освіти); 

 

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, 

стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти на території України 

чи поза її межами. 

Важливу роль у забезпеченні мобільності здобувачів відіграють основні інструменти 

Болонського процесу – Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до диплома, європейська і 

національна системи забезпечення якості вищої освіти. 

Дванадцятого серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 579 

«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 

За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на: 

внутрішню академічну мобільність - академічна мобільність, право на яку реалізується 

вітчизняними учасниками освітнього процесу у ЗВО - партнерах в межах України; 

міжнародну академічну мобільність - академічна мобільність, право на яку реалізується 

вітчизняними учасниками освітнього процесу у ЗВО - партнерах поза межами України. 

Основними видами академічної мобільності є: 

ступенева мобільність - навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від 

постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, 

що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої 

освіти від двох або більше вищих навчальних закладів; 

кредитна мобільність - навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від 

постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, 

результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи), що будуть визнані у вищому навчальному закладі постійного місця 

навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період 

навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним. 

Міжнародна академічна мобільність – навчання учасників освітнього процесу поза 

основним місцем навчання в зарубіжному закладі освіти з виїздом до місця навчання, а також 

участь у нетривалих семінарах, літніх\зимових школах, оцінювання участі в яких виражено в 

кредитах і представлено в сертифікаті (Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

уможливив віртуальну мобільність – навчання, не виходячи з дому). 

Цілі з організації міжнародної академічної мобільності: 

Поліпшення якості освіти; 

Підвищення ефективності наукових досліджень; 

Вдосконалення системи управління; 

Підвищення конкурентоспроможності випускників на українському та міжнародному 

ринках освітніх послуг і праці; 

Встановлення зовнішніх і внутрішніх інтеграційних зв’язків. 

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних 

договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, 

договорів про співробітництво між вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими 

установами) або їх основними структурними підрозділами, між вітчизняними та іноземними 

вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними 

підрозділами (далі - вищі навчальні заклади (наукові установи) - партнери), а також може бути 

реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої 

адміністрацією вітчизняного вищого навчального закладу (наукової установи), в якому він 

постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. 

За домовленістю між учасниками академічної мобільності: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
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здійснюється відбір учасників освітнього процесу для участі в програмах академічної 

мобільності; 

регламентуються перелік вимог та документів, необхідних для підтвердження участі в 

програмі академічної мобільності, процедура і строк їх подання; 

визначаються етапи, фінансові умови, види та форми академічної мобільності, тривалість 

і зміст навчання та стажування у вищих навчальних закладах (наукових установах) - партнерах; 

здійснюється перевірка конкретних умов навчання, у тому числі надання соціального 

забезпечення в обраній країні; 

Узгодження організаційних питань, пов’язаних з проживанням 

визначаються умови визнання результатів навчання, стажування або проведення наукових 

досліджень та звітування науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників. 

Політики та суб’єкти інтернаціоналізації на інституційному рівні визнають, що 

академічна мобільність сприяє поліпшенню якості вищої освіти та досліджень, обміну знань. 

Учасники освітнього процесу, які є здобувачами вищої освіти в межах програм 

внутрішньої мобільності, зараховуються до вищих навчальних закладів (наукових установ) - 

партнерів в Україні як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права та 

обов’язки здобувачів вищої освіти вітчизняного вищого навчального закладу (наукової 

установи). 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини реалізація 

програм академічної мобільності регулюється Положенням про порядок реалізації права на 

академічну мобільність здобувачами вищої освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (https://cutt.ly/IE2NCZS) та Положенням про порядок 

перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці 

(https://cutt.ly/IE2NMz6).  

У 2021 р. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини підписав 

договір про консорціум з сімома ЗВО України (http://surl.li/cfksf): 

 Комунальнй заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради; 

 Рівненський державний гуманітарний університет; 

 Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 

університет»; 

 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

іменіКостянтина Дмитровича Ушинського»; 

 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; 

 Сумський державний педагогічний університет імені 

АнтонаСеменовича Макаренка. 

Предметом договору є консолідація зусиль університетів спрямована на оптимальне 

використання науково-педагогічного потенціалу викладачів та наявних інформаційно-технічних 

засобів для участі у програмах академічної мобільності студентів аспірантів, докторантів, 

співробітників. 

Також предметом договору є Співпраця в галузі наукової роботи, освітньої діяльності та 

науково-методичного забезпечення освітнього процесу, що ґрунтується на принципах 

партнерства, взаємовигоди та спільних інтересів з метою ефективного використання 

інтелектуального та матеріально-технічного потенціалу Сторін, формування якісного освітнього 

середовища, розширення та вдосконалення змісту освітньої та наукової діяльності Сторін. 

Метою цього договору є посилення співпраці сторін у царині науково-дослідної, 

навчальної, організаційно-виховної, творчої та громадсько-культурної діяльності для 

підвищення якості підготовки фахівців, ефективного вирішення актуальних завдань, пов`язаних 

з удосконаленням системи вищої освіти. 

Співпраця сторін здійснюється на рівні факультетів, кафедр, центрів, лабораторій та 

інших підрозділів. У випадку з Рівненським гуманітарним університетом – співпраця Сторін 

здійснюється на рівні факультету соціальної та психологічної освіти (кафедри соціальної 

https://cutt.ly/IE2NCZS
https://cutt.ly/IE2NMz6
http://surl.li/cfksf
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педагогіки та соціальної роботи, кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кафедри 

психології, «Центром соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального 

туризму «Без барєрів», «Гендерним центром», Науково-дослідною лабораторією педагогічної 

компетентності, науково-дослідною лабораторією «Удосконалення майстерності майбутнього 

психолога імені Анни Іванівни Кагальняк», Національно-патріотичного табору «Дія» та 

Регіональним комплексним науково-методичним центром інноваційних технологій освітнього 

процесу Рівненського державного гуманітарного університету на базі кафедри теорії і методики 

виховання. 

В межах вище названого договору про академічну співпрацю, аспірант 2 року навчання 

освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки Олександр Підгорний проходить 

навчання за програмою академічної мобільності з 01.03-01.04.2022. 

Аспірантка 2 року навчання ОНП «Психологія» О. Андрусик в 2 семестрі 2021-2022 н.р. 

навчається в Рівненському державному гуманітарному університеті (ОНП «Психологія»). 

Аспірантка 1 року навчання ОНП «Соціальна робота» Ю.А. Песоцька в 2 семестрі 2021-

2022 н.р. подала документи для навчанняя в КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

(ОНП «Соціальна робота»). 

Створення Консорціуму між ЗВО сприятиме налгодженню і координації міжінституційної 

співпраці у всіх сферах освіти, науки і культури, підвищенню конкурентоспроможності на 

національному та міжнародному рівнях. 

 

– реалізація права здобувачів вищої освіти на визнання результатів навчання, 

здобутих у неформальній та інформальній освіті (ПІБ студента, курс, група, освітній 

ступінь, спеціальність, освітня програма, освітній компонент, неформальна / 

інформальна освіта). 

 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами 

та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але 

може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій (Закон України «Про освіту»). 

Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – це 

процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у 

неформальній чи інформальній освіті. 

Основні цілі неформальної освіти: 

 професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та 

забезпечення якості освіти; 

 підвищення якості освітніх послуг, які надаються факультетом; 

 підвищення ефективності наукових досліджень; 

 підвищення конкурентоздатності випускників факультету на вітчизняному та 

міжнародному ринках освітніх послуг та праці; 

 збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших 

моделей створення та поширення знань. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на факультеті 

соціальної та психологічної освіти здійснюється відповідно до “Тимчасового порядку визнання 

результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини”. На основі цього Порядку на 

факультеті для здобувачів вищої освіти розроблені Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

неформальної освіти на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (http://surl.li/anuvs). 

У 2021/2022 н.р. впродовж двох семестрів на факультеті соціальної та психологічної 

освіти відбулося засідання предметних комісій щодо визнання результатів навчання здобутих у 

неформальній освіті:  

Початковий (короткий цикл) рівня вищої освіти 

https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
file:///C:/Users/Angelika/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Інструктивно-методичні%20рекомендації%20щодо%20неформальної%20освіти%20на%20факультеті%20соціальної%20та%20психологічної%20освіти%20Уманського%20державного%20педагогічного%20університету%20імені%20Павла%20Тичини%20(http:/surl.li/anuvs)
file:///C:/Users/Angelika/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Інструктивно-методичні%20рекомендації%20щодо%20неформальної%20освіти%20на%20факультеті%20соціальної%20та%20психологічної%20освіти%20Уманського%20державного%20педагогічного%20університету%20імені%20Павла%20Тичини%20(http:/surl.li/anuvs)
file:///C:/Users/Angelika/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Інструктивно-методичні%20рекомендації%20щодо%20неформальної%20освіти%20на%20факультеті%20соціальної%20та%20психологічної%20освіти%20Уманського%20державного%20педагогічного%20університету%20імені%20Павла%20Тичини%20(http:/surl.li/anuvs)
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Спеціальність: 053 Психологія 

Освітня програма "Психологія" 

- з дисциплін «Психологія особистості», «Вікова та педагогічна психологія» для здобувача 

початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти «молодший бакалавр»  Логвіненко Марії 

Олександрівні  – «добре». 

- для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти «молодший бакалавр» з 

дисципліни «Вікова та педагогічна психологія»:  

- Коноплянко Єлизаветі Володимирівні – «добре»;  

- Ковальчук Дар'ї Сергіївні – «добре»; 

- Рябошапко Мирославі Миколаївні – «добре». 

- з дисциплін «Психодіагностика та психокорекція», «Психологічний супровід осіб з 

ООП» Славінської Світлани Романівни – «добре»;  

-  з дисципліни «Психодіагностика та психокорекція» Сузанської Ірини Олександрівни – 

«добре».   

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Освітня програма "Соціальна робота" 

- з дисципліни «Інклюзивний туризм» Амборко Анастасії Анатоліївни – «добре».   

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення 

Освітня програма "Соціальне забезпечення" 

- з дисципліни «Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб» для 

здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Тарасюк Тетяні Володимирівні 

(спеціальність: 232 Соціальне забезпечення)  – «добре». 

-  з дисципліни «Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці» Тарасюк Тетяни 

Володимирівни та Ткаченко Лесі Андріївни – «добре».  

- з дисциплін «Людина в сучасному соціумі», «Організація і методика соціально-

педагогічного тренінгу» Папірній Віталіні Ігорівні – «добре».  

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність: 053 Психологія 

Освітня програма "Психологія" 

- з дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувача другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Курінній Любов Олександрівні (спеціальність: 053 

Психологія) – «добре». 

- з дисципліни «Психологія професійної карʼєри» Слободенюк Наталії Євгеніївні, 

Скаженюк Вікторії Миколаївні, Пишній Наталії Олександрівні, Мікаельян Офесії Льоваївні, 

Кушнерику Максиму Олександровичу – «добре»; 

- з дисципліни «Інформаційні системи та технології в діяльності психолога» Слободенюк 

Наталії Євгеніївні, Табаченку Сергію Анатолійовичу – «добре»; 

- з дисципліни «Технології соціально-реабілітаційної роботи в інклюзивному середовищі» 

Мікаельян Офесії Льоваївні  – «добре».  

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Освітньо-наукова програма "Соціальна робота" 

з дисципліни «Науковий семінар» для здобувача третього освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії» Ткачук Юлії Василівні (спеціальність: 231 Соціальна робота) – «відмінно». 

- з дисципліни «Філософія науки та інновацій» для здобувача третього освітньо-наукового 

рівня «доктор філософії» Песоцькій Юлії Юріївні (спеціальність: 231 Соціальна робота) – 

«відмінно». 
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- з дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (Соціальна робота)» Песоцькій 

Юлії Юріївні – «відмінно». 

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки  

Освітньо-наукова програма "Освітні, педагогічні науки" 

- з дисципліни «Філософія науки та інновацій» для здобувача третього освітньо-наукового 

рівня «доктор філософії» Почтару Олександру Васильвичу (спеціальність: 011 Освітні, 

педагогічні науки) – «відмінно». 

- з дисципліни «Освітні інновації» для здобувача третього освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії» Підгорному Олександру Васильовичу та Ляховській Юлії Олегівні 

(спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки) – «відмінно». 

 

7. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання.  

У 2020-2021 н.р. використання інформаційно-комунікаційних технологій було 

обумовлено вимогами розвитку освіти та технологій, а також світовими змінами у зв’язку з 

пандемією та карантинним заходами. Тому усі викладачі кафедр під час організації освітнього 

процесу використовували платформи Moodle, Zoom, Google meet, електронну бібліотеку 

університету. Такий підхід при викладанні дав змогу імітувати типові професійні ситуації за 

допомогою мультимедіа; застосовувати одержані знання у наукових дослідженнях; ефективно 

тренувати знання, уміння і навички; автоматизувати контроль результатів навчання; здійснювати 

зворотній зв’язок; розвивати творче мислення; об’єднати в навчальних програмах візуальні та 

звукові аспекти.  

До позитивних чинників застосування ІКТ, які підвищують ефективність навчання 

студентів слід віднести індивідуалізацію та диференціацію навчання; підвищення активності 

здобувачів вищої освіти; допомогу в інтенсифікації навчального процесу; підвищення мотивації 

навчання; створення умов для самостійної роботи та комфортного середовища навчання. 

Так, викладачем Левченко Н.В. під час практичних занять з дисципліни «Менеджмент 

соціальної роботи» застосовуються інформаційно-комунікаційні технології – презентація 

завдань і матеріалів відповідно до теми. Карпич І. О. на занятті «Інноваційні моделі надання 

соціальних послуг», пропонуючи завдання творчо-пошукового характеру, сприяла 

використанню студентами інформаційно-комунікаційних технологій при розробці власних 

моделей надання соціальних послуг в умовах конкретних громад; з дисципліни «Соціальна 

політика» студенти розробляли проекти соціальних проблем, яку представляли у формі 

презентацій. 

Шевчук О.М. здійснено наповнення дистанційних курсів навчальними комплексами в 

системі Moodle; використання під час лекцій презентацій; під час практичних занять: 

відеозаписи, комп’ютерних тестів, колективних презентацій. При підготовці до лекційних та 

практичних занять з використанням ІКТ, при відборі навчального матеріалу дотримувалася 

основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, 

диференційованого підходу, науковості та ін. У роботі у системі Moodle використовувала 

текстовий редактор Word, що дозволяє підготувати дидактичний матеріал до лекційних та 

практичних занять та електронні презентації, що дають можливість при мінімальній підготовці і 

незначних витратах часу підготувати наочність до заняття. Заняття, складені за допомогою 

PowerPoint видовищні і ефективні в роботі з інформацією. 

Робота у системі Moodle виявила свої переваги: індивідуалізація навчання, інтенсифікація 

самостійної роботи студентів, зростання обсягу виконаних завдань, розширення інформаційних 

потоків при використанні Internet; а також недоліки: великі затрати часу, не в усіх студентів є 

можливість виходу в Internet, недостатня комп’ютерна грамотність студента, відсутність 

контакту. 

На всіх факультетах викладачі мають змогу проводити лекційно-практичні заняття в 

обладнаних мультимедійними засобами аудиторіях, що дає змогу використовувати під час 

читання лекцій презентації і підсилити ефективність сприймання теоретичного матеріалу. Всі 
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лекції з дисциплін кафедри мають мультимедійний супровід, а поєднання спеціальних апаратних 

засобів і програмного  забезпечення, дозволяє на якісно новому рівні приймати, переробляти і 

надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. У 

процесі навчання систематично відбувається моделювання взаємодії та організації спільної 

діяльності типу «студент – група студентів», «студент – студент», «викладач – студент» 

 В курсі вивчення педагогіки, наприклад, в залежності від теми лекції, використовуються 

відео фрагменти художніх фільмів: «Педагогічна поема»,  «Прапори на баштах», «Доживемо до 

понеділка»,  «Вогнем і мечем», «Хвиля»; науково-популярних:  «Планета мав або куди зникають 

розумні діти?», «Новий погляд на систему освіти»; професійного спрямування: «Вирішення 

педагогічної ситуації», «12 ідей цікавого уроку», «Активні форми роботи на уроках», «Приклади 

нестандартних уроків» тощо.  

Окремі практичні заняття з дисциплін кафедри, наприклад, таких як: «ІКТ в управлінській 

діяльності» обов’язково проводяться за допомогою ІКТ та передбачають виконання завдань у 

певному програмному середовищі, тому кожен студент має інструкції до використання цього 

середовища, які вони отримують в процесі онлайн занять або в системі Moodle. У результаті 

виконання завдань, студент повинен представити готовий програмний продукт або його 

компонент.  

Всі заняття з дисциплін кафедри  в умовах пандемії проводилися з використанням 

інтерактивних методів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій. До кожного 

практичного та семінарського заняття були розроблені завдання, які спрямовані на формування 

практичних навичок використання теоретичного матеріалу та формування професійних 

компетентностей.  

Так, за допомогою сервісу Padlet для студентів IІ курсу організовано обговорення 

дискусійних питань з теми «Зміст освіти». Padlet – безкоштовний мультимедійний онлайн-сервіс 

для створення, спільного редагування та зберігання ресурсів різного типу. В системі можна 

створювати довільну кількість «віртуальних стін», на які можна прикріплювати фото, файли, 

посилання на сторінки Інтернет, замітки тощо. Разом з тим, платформа Google Meet, за 

допомогою якої організовувалися онлайн заняття, також дає змогу використовувати дошку для 

відеоконференцій Jamboard, якою дуже зручно користуватися під час організації групової 

роботи.  

В межах окремих дисциплін («ІКТ в управлінській діяльності») використовувалися 

програмні засоби, які автоматизують управлінські процеси школи, зокрема: Комп’ютерна 

програма  E-Skools, Мій Клас, Всеукраїнська безкоштовна освітня мережа «Мої знання», 

«Щоденник.ua». 

З усіх дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси, які завантажені в 

систему дистанційного навчання Мoodle і активно використовуються в процесі організації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Функціональні модулі платформи Moodle дають 

змогу здійснювати обмін інформацією, проводити дискусії та диспути з певної педагогічної 

проблеми, організовувати конференції, зробити заняття інтерактивними. Ця система успішно 

забезпечує комунікаційні зв’язки між учасниками освітнього процесу за допомогою різних видів 

діяльності та ресурсів, які забезпечують таку діяльність. Найбільш активно в освітній діяльності 

членами кафедри використовуються такі модулі: «Завдання», «Тест».  Менш активно 

використовуються моделі «Форум», «Семінар», «Урок», «Вікі».   

Поширення коронавірусної інфекції та перехід на дистанційне навчання зумовило 

автоматизацію процесів контролю, корекції результатів навчальної діяльності та комп’ютерного 

педагогічного тестування з дисциплін кафедри. З кожної дисципліни розроблені питання до 

модульного та підсумкового контролю.  

 

8. Зміцнення матеріально-технічної бази факультету.  

У звітному році проведена відповідна організаційна робота, яка спрямована на зміцнення 

навчально-матеріальної бази. Інформація про оснащення навчальних аудиторій: 
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110А аудиторія Проектор, екран, ноутбук 

121 аудиторія Проектор, екран, ноутбук 

214 аудиторія Проектор, екран, ноутбук 

219 аудиторія Комп’ютер, екран, проектор 

232 аудиторія Проектор, екран, ноутбук 

331 аудиторія Телевізор, ноутбук 

401 аудиторія Проектор, комп’ютер, мультимедійна дошка 

 

Стан оснащення мультимедійним обладнанням та іншими спеціальними пристроями, які 

забезпечують виконання функцій мультимедійного обладнання станом на травень 2022 р. 

Факультети 

та Інститут 

Загальна 

кількість 

аудиторі

й 

Кількість 

повністю 

укомплектовани

х аудиторій 

Засоби 

мультимеді

а відсутні 

Є тільки 

комп'юте

р або 

ноутбук 

Є тільки 

проєкто

р + 

екран 

або 

телевізо

р 

% 

забезпеченн

я 

Факультет 

соціальної та 

психологічно

ї освіти 

7 3 3 1  43% 

 

План удосконалення оснащення мультимедійним обладнанням та іншими спеціальними 

пристроями, які забезпечують виконання функцій мультимедійного обладнання на 

грудень 2022 року 

Факультети та 

Інститут 

Загальна 

кількість 

аудиторій 

Кількість 

повністю 

укомплектован

их аудиторій 

Засоби 

мультиме

діа 

відсутні 

Є тільки 

комп'ютер 

або 

ноутбук 

Є 

тільки 

проєкто

р + 

екран 

або 

телевізо

р 

% 

забезпеч

ення 

Факультет 

соціальної та 

психологічної 

освіти 

7 7    100% 

 

9. Завдання на наступний 2022\2023 навчальний рік: 

Провідними завданнями факультету на наступний навчальний рік є: 

Врахування у діяльності факультету Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-

2032 роки. 

Здійснення підготовчої роботи (самоаналіз) щодо акредитації освітніх програм. 

Подальше удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. 

Забезпечення участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, загальноуніверситетських 

конференціях,  конкурсах та олімпіадах.  

Контроль за відповідністю кадровим вимогам Ліцензійних умов (2021) науково-

педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес на факультеті. 

Контроль за актуальністю інформації про викладачів кафедри у ЄДЕБО, забезпечити 

активність профілів  в системі Google Scholar, на сторінці Бібліометрика української науки, у 

реєстрі Науковці України. 
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Забезпечення необхідного рівня фахових публікацій у виданнях категорії А та Б, а також 

публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, зокрема Scopus та Web of 

Science тощо. 

 Забезпечення високого рівня загальнопедагогічної підготовки здобувачів вищої освіти, 

формування у них готовності до реалізації провідних ідей Концепції Нова українська школа, 

професійного стандарту вчителя середньої школи. 

 Впровадження ідей студентоцентризму та педагогіки партнерства, компетентнісного та 

особистісно орієнтованого. 

 Активізація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів у розробленні нових 

кафедральних тем в контексті реалізації сучасного законодавства про освіту і концепції Нова 

українська школа; збільшення публікацій у наукометричних базах даних, зокрема Scopus, Web of 

Science. 

 Розширення міжнародних зв’язків з метою розроблення спільних проектів та грантів. 

 Поглиблення зв’язків із освітніми закладами, залучення педагогічних та науково-

педагогічних працівників до здійснення освітнього процесу підвищення кваліфікації, 

неперервної освіти на рівні магістратури, аспірантури та курсів підвищення кваліфікації;  

 Удосконалення форм і видів профорієнтаційної роботи. 
 

10. Висновки та пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу, 

підвищення якості навчання. 

 
Роботу спрямувати на вдосконалення освітнього процесу на ОПП та ОНП, які 

реалізуються факультетом.  

Широко популяризувати спеціальності факультету та можливість здобути вищу 

освіту за ступенями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».  

Продовжити тісну співпрацю зі стейкхолдерами, залучати практичних фахівців галузі 

соціальної роботи, практикуючиих психологів до навчальної діяльності шляхом організації 

зустрічей, семінарів, конференцій, екскурсій тощо. 

Збільшити наукову та професійну активність науково-педагогічних працівників 

відповідно до Ліцензійних умов (2021). 

Забезпечити умови для здобуття якісної, конкурентоспроможної вищої освіти відповідно 

до вимог ринку праці. 

Цілеспрямовано вивчати та  більш повно враховувати під час оновлення освітніх програм 

побажання та інтереси здобувачів вищої освіти,стейкхолдерів та випускників; 

Ґрунтовно вивчати і враховувати сучасні тенденції розвитку освіти і педагогічної науки, 

що полягають у впровадження «студентоцентрованого» навчання, компетентнісній 

спрямованості освіти, побудові партнерської моделі взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу, 

упровадженні основ академічної доброчесності та сприянні академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти.  

Продовжувати роботу з активізації участі викладачів та студентів у міжнародних та 

всеукраїнських наукових проектах, зокрема, з метою популяризації досвіду роботи «Школи 

соціальних знань», Центру соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-

соціального туризму «Без бар’єрів»,  Національно-патріотичного табору для студентської молоді 

«Дія», Молоджіного центру «Start», Гендерного центру, освітньо-наукової лабораторії 

«Цифровізація соціального обслуговування та психологічного консультування», створених на 

факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського  державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; 

Продовжувати роботу щодо налагодження міжнародних зв'язків з закладами вищої освіти 

інших країн. 

Продовжувати роботу щодо видавничої діяльності та приведення їх кількості до 

ліцензійних вимог. 
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Активізувати роботу кращих студентів факультету з метою їх участі у Всеукраїнській 

олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. 

Продовжувати організовувати науково-методичні семінари та науково-практичні 

конференції за участі провідних вчених України та інших  країн. 

Продовжувати роботу з підготовки та видання наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включено до наукометричних баз (зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН України). 

Залучати роботодавців для спільного виконання науково-дослідних робіт, організації 

стажування педагогічних та науково-педагогічних кадрів на виробництві.  Залучення 

роботодавців до ОНП третього рівня також може бути корисним для забезпечення набуття 

аспірантами універсальних навичок дослідника, зокрема щодо застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, 

управління науковими проєктами та/або складання пропозицій щодо фінансування наукових 

досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо 
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	Факультет соціальної та психологічної освіти залучає роботодавців до реалізації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, зокрема, до практичної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії:
	– під час громадського обговорення ОНП (https://cutt.ly/eE9oa44);
	– під час проходження практики (https://cutt.ly/GE9ob7R);

