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Вітаємо 

учасників Міждисциплінарного колоквіуму  

«МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ 

СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ТЕМАТИКИ»  
 

Тематичні напрями конференції: 

Секція 1.  Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки 

майбутніх докторів філософії.  

Секція 2. Міждисциплінарний підхід у соціально-психологічних 

дослідженнях. 

Секція 3. Проблеми психолого-педагогічної інноватики в 

дослідженнях засобами міждисциплінарного підходу 

Секція 4. Теоретико-методологічні виміри в міждисциплінарних  

дослідженнях. 

Секція 5. Міждисциплінарна методологія: базові принципи. 

 

Регламент роботи міждисциплінарного колоквіуму 

16 листопада 2022 року 

Міждисциплінарний колоквіум  відбудеться в онлайн-режимі на платформі 

Google Meet о 11:00 за посиланням: https://meet.google.com/wcw-dxov-uiq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Коляда Наталія Миколаївна – голова організаційного комітету доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

 

Кравченко Оксана Олексіївна – співголова організаційного комітету, доктор 

педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Сафін Олександр Джамільович – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; 

 

Албул Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних  наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

 

Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

  

Бялик Оксана Василівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

 

Діхтяренко Світлана Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

виконуючий обов’язків завідувача кафедри психології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

 

Матрос Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник декана з наукової 

роботи факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

 

Моргай Лілія Анатоліївна – доктор філософії, доцент, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, Голова Ради науковців факультету соціальної та 

психологічної освіти; 

 

Лисенко Анна Олегівна – студентка ІІІ курсу, голова Наукового товариства 

студентів та аспірантів факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  
 



План проведення міждисциплінарного колоквіуму 
 

Пленарне засідання 
 

 

Вступне слово 

Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 
  

Доповіді: 
 

1. Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Наукова періодика як засіб популяризації соціальної роботи в 

контексті міждисциплінарного підходу до соціально-психологічних 

досліджень 

 

2. Левченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Міждисциплінарний підхід у підготовці докторів філософії з 

соціальної роботи до молодіжної роботи 

 

3. Песоцька Юлія Юріївна, здобувач вищої освіти ступеня 

доктора філософії (231 Соціальна робота) Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Міждисциплінарний підхід у дослідженні музейної педагогіки 

Науковий керівник: Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

4. Тітова Любов Олександрівна, аспірантка І року навчання 

факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Формування психолого-педагогічних компетентностей здобувачів 

вищої освіти 

Науковий керівник: Коберник О.М., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

5. Андрусик Олена Олександрівна, здобувачка Phd за 

спеціальністю 053 психологія Уманського державного педагогічного 



університету імені Павла Тичини 

Міждисциплінарний підхід у психологічних дослідженнях 

Науковий керівник: Сафін О.Д., доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Секційна робота 

Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Міждисциплінарний підхід у наукових дослідженнях зі 

спеціальності 231 Соціальна робота 

 

Шеленкова Наталія Леонідівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Готовність викладача закладу вищої освіти до інноваційної 

діяльності 

 

Зубко Ольга Сергіївна, здобувач наукового ступеня доктора філософії 

(PhD-11з) Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Міждисциплінарний підхід у гендерному вихованні 

Науковий керівник: Бутенко О.Г., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Ткачук Юлія Василівна, аспірантка ІІІ року навчання спеціальності 

231 Соціальна робота Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Міждисциплінарний підхід до розвитку соціальних навичок у 

майбутніх соціальних працівників 

Науковий керівник: Кочубей Т.Д., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Штурба Антоніна Олегівна, аспірантка спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки  Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Активні методи навчання на основі інформаційних технологій 

Науковий керівник: Кочубей Т.Д., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 



Бєлоліпцев Віталій Анатолійович, здобувач ОС «доктор філософії» ІІ 

року навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Відповідальне батьківство у чоловіків з адиктивною поведінкою: 

міждисциплінарний підхід 

 

Мороз Тетяна Михайлівна, здобувачка ОС «доктор філософії» І року 

навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Міждисциплінарний контекст соціальної реабілітації осіб з 

інвалідністю в умовах психоневрологічного інтернату 

 

Коляда Назарій Ігорович, здобувач ОС «доктор філософії» ІІІ року 

навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціалізації підлітків у 

дитячих і молодіжних громадських організаціях 

Науковий керівник: Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Бояр Вікторія Іванівна, здобувачка ОС «доктор філософії» ІІІ року 

навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Дослідження формування відповідального ставлення до здоров’я у 

дітей та молоді у громаді засобами міждисциплінарного підходу 

 

Салата Назар Тарасович, здобувачка ОС «доктор філософії» ІІІ року 

навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Міждисциплінарний контекст дослідження проблеми надання 

якісних соціальних послуг засобами сучасних інформаційних технологій 

Науковий керівник: Коляда Н.М., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Цирковникова Ірина Сергіївна, здобувачка ОС «доктор філософії» 

ІУ року навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна 

робота 

Дослідження соціальних та психологічних особливостей конфлікту 

внутрішньо переміщених осіб засобами міждисциплінарного підходу 

Науковий керівник: Гульбс О.А., доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри психології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Поліщук Наталія Миколаївна, здобувачка ОС «доктор філософії» ІІ 

року навчання ОНП «Освітні, педагогічні науки», спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Міждисциплінарний контекст формування здоров’язбережувальної 

компетентності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності 



 

Вербовська Оксана Василівна, здобувачка ОС «доктор філософії» ІІІ 

року навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Міждисциплінарний контекст професійної реабілітації осіб з 

інвалідністю в умовах реабілітаційного центру 

Науковий керівник: Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Сарнацька Аліна Валеріївна, здобувачка ОС «доктор філософії» ІІ 

року навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Підвищення безпеки жінок, які належать до уразливих до 

гендерного насильства груп: міждисциплінарний підхід 

Науковий керівник: Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Каркач Андрій Володимирович, здобувач ОС «доктор філософії» ІУ 

року навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Цифрова ресоціалізація літніх людей в умовах університету 

третього віку територіального центру соціального обслуговування: 

міждисциплінарний підхід 

Науковий керівник: Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Недошовенко Євгеній Анатолійович, здобувач ОС «доктор 

філософії» ІІ року навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 

Соціальна робота 

Молодіжна політика та реалізація соціальної роботи з молоддю 

Науковий керівник: Полєхіна В.М., кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Моторна Марія Василівна, здобувачка ОС «доктор філософії» І року 

навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до волонтерської 

роботи в умовах закладу вищої освіти: міждисциплінарний підхід 

 

Каштан Сергій Миколайович, здобувач ОС «доктор філософії» І року 

навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Міждисциплінарний контекст надання соціальних послуг засобами 

інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в громаді 

 



Рябініна Марина Анатоліївна, здобувачка ОС «доктор філософії» ІІІ 

року навчання ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна робота 

Соціально-психологічні особливості маніпулятивного впливу в 

освітньому середовищі 

Науковий керівник: Кочубей Т.Д., доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Семко Людмила, аспірантка Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Міждисциплінарний підхід створення художнього образу музичного 

твору 

 

Марина Разводова, аспірантка Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 
Міждисциплінарні зв'язки у формуванні методичної 

компетентності майбутніх учителів хореографії 

Гарбар Світлана Володимирівна, здобувач, викладач кафедри 

дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 
Міждисциплінарний підхід при формуванні культури поведінки в 

системі підготовки фахівців з дошкільної освіти  

Палагута Ілона Василівна, аспірант кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Використання міждисциплінарного підходу до формування 

іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови 

Декарчук Сергій Олександрович, аспірант І курсу, спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Міждисциплінарний контекст підготовки майбутніх учителів 

фізики в умовах цифрової трансформації освіти 

Комар Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Основи застосування міждисциплінарного підходу в процесі 

педагогічної підготовки майбутніх докторів філософії. 

 

Підгорний Олександр Васильович, аспірант 3-го року навчання 

факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 



 Наукова картина світу - основа міждисциплінарної взаємодії 

 

Ксендзенко Ольга Павлівна, вчитель фізико-математичних 

дисциплін, вищої категорії Одеського ліцею № 81, аспірантка четвертого 

року навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Дистанційне навчання при формуванні цифрових компетенцій в 

умовах STEM-освіти 

 

Криворучко Інна Ігорівна, здобувач ІІ року навчання, викладач 

кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Психологічний погляд на дидактичні принципи навчання 

 

Ковтанюк Максим Сергійович, здобувач ІІ року навчання, викладач 

кафедри інформатики і ІКТ Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку 
 

Калинюк Олексій Михайлович, аспірант І року навчання, 

спеціальності 011 Освітні,педагогічні науки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Формування виховної компетентності студентів при викладанні 

дисциплін педагогічного циклу 

 

Медведєва Марія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних 

технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Види та класифікації міждисциплінарних наукових досліджень 

 

Пономаренко Станіслав Ігорович, аспірант ІІІ року навчання, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Формування ціннісного ставлення до збереження природних 

ресурсів у професійній діяльності 

 

Ляховська Юлія Олегівна, аспірант ІІІ року навчання , спеціальність 

011 Освітні,педагогічні науки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Формування патріотичних переконань у майбутніх вчителів 

іноземної мови  



Кочубей Олена Василівна, аспірант І року навчання , спеціальність 

011 Освітні,педагогічні науки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Підготовка майбутніх учителів хімії в інформаційному середовищі 

 

Діхтяренко Світлана Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку психологічної 

науки 

 

Березюк Марія Олегівна, здобувач PhD, спеціальність 053 Психологія 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Міждисциплінарна модель стресу 

 

Авраменко Богдан Ігорович, здобувч спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Досвід інноваційної управлінської діяльності університетів Східної 

Європи 
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