
ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ ТА 

АСПІРАНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ ЗА 2022 РОКУ  

На факультеті функціонує Наукове товариство студентів та 

аспірантів, яке є ініціатором та організатором різних організаційних форм 

наукової діяльності. Керівник товариства – студентка ІІІ курсу Р/31 групи 

факультету соціальної та психологічної освіти Лисенко Анна. Студенти, 

аспіранти факультету є активними учасниками товариства, приймають участь 

у студентських наукових конференціях, тренінгах, наукових семінарах та 

інших заходах науково-пізнавального спрямування.  

За період 2022 року НТСА було організовано та проведено ряд заходів, 

серед яких:  

1. Лекція-знайомство для студентів І курсу «НТСТА – єднання 

успішного навчання та захоплюючого дозвілля студентської молоді». Метою 

проведення було ознайомлення студентів І курсу з існуванням та діяльністю 

НТСА факультету, а також пропагування активної наукової діяльності серед 

молоді.  

2. Міждисциплінарного колоквіуму «Актуальні питання підготовки 

докторів філософії в Україні та за кордоном» (21 лютого 2022 року); 

3. Всеукраїнську студентську науково-практичну онлайн-

конференцію «Проблеми та перспективи соціальної роботи та психології в 

умовах війни» (19 травня 2022 року); 

4. Міждисциплінарний колоквіум «Міждисциплінарний підхід у 

дослідженнях соціальної та психолого-педагогічної тематики» (16 листопада 

2022 року). 

Мета колоквіуму: дослідити проблематику теми, обговорення 

актуальних питань з даної теми, та поглибити знання студентів.  

5. Проект «Академічна доброчесність як складова якості освітнього 

процесу в умовах ЗВО». Метою проведення є ознайомлення та 

популяризацію серед здобувачів вищої освіти та членів НТСА проєкту 



«Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах 

ЗВО». 

Протягом звітного 2022 року студентами НТСА факультету соціальної 

та психологічної освіти взято участь у всеукраїнських, міжнародних та 

університетських конкурсах.  

Зокрема, Федотова Леся Володимирівна (3 курс, спеціальності 053 

Психологія) отримала Диплом ІІІ ступеня у Міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у 

реалізації засад сталого розвитку; 

Песоцька Юлія Юріївна (здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії (231 Соціальна робота)) отримала Диплом ІІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт імені Олександра Яременка 

«Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики»; 

Песоцька Юлія Юріївна (здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії (231 Соціальна робота)) отримала Диплом І ступеня у конкурсі 

«Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D 

карта». Номінація: Інклюзія: доступність, безбар’єрність, універсальний 

дизайн освітнього простору; 

Федосенко Дарина Ігорівна (1 курс, спеціальність 231 соціальна 

робота) отримала Диплом ІІ ступеня у конкурсі «Каінстерапія як спосіб 

реабілітації та адаптації дітей та військових в умовах військового стану». 

Номінація: Інклюзія: інновації та впровадження; 

Вербовська Оксана Василівна, здобувачка ОНП «Соціальна робота» 

факультету соціальної та психологічної освіти, отримала перемогу в 

Міжнародному інклюзивному конкурсі «Точки дотику»-2022 в номінації 

«Інклюзія: авторство та впровадження». Науковий керівник – Кравченко 

Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 



Тарасюк Тетяна Володимирівна (4 курс, спеціальності 232 Соціальне 

забезпечення) отримала Диплом ІІІ ступеня у конкурсі Вчимося разом чути 

та долати соціальну ізоляцію». Номінація: Інклюзія: доступність, 

безбар’єрність, універсальний дизайн освітнього простору. 

Студенти 3 курсу Ткачук Тетяна, Ткачук Юлія та Шуляк Тетяна взяли 

участь у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та 

рішення під час війни та повоєнного відновлення» з нагоди 25-річчя 

заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. Були представлено роботи на тему: «Забезпечення прав і свобод 

людей та громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях в 

умовах війни», «Захист прав цивільного населення в умовах війни», «Захист 

правових інтересів на працю та бізнес в умовах війни». 

Також, студентка 3 курсу Лисенко Анна взяла участь у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: наукова робота 

«Гендерний центр в умовах закладу вищої освіти: досвід УДПУ імені Павла 

Тичини», ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

галузі «Гендерні дослідження» (науковий керівник: О.О. Кравченко); 

студентка Федотова Л. (4 курс) представила наукову роботу «Культурно-

рекреаційно-туристична Черкащина: з досвіду реалізації проекту» (науковий 

керівник: О.О. Кравченко). 

У межах НТСА започатковано видання на факультеті збірника 

наукових праць магістрантів факультету соціальної та психологічної освіти 

(https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11). 

Протягом року члени НТСТА та студенти факультету приймали 

активну участь у програмах академічної мобільності студентів та 

міжнародних конференціях, участь у програмах грантового фінансування 

студентських ініціатив. Також кожного місяця відбувається засідання НТСА 

ФСПО, де обговорюються актуальні питання та затверджується подальша 

робота товариства. Показником високого навчально-методичного та 



наукового рівня підготовки студентів є перемоги та призові місця на 

олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Щороку, традиційно 

кращим студентам-психологам виплачується стипендія імені Анни Іванівни 

Кагальняк. За участь у Всеукраїнських заходах студенти нагороджуються 

сертифікатами, грамотами та заохочувальними призами.  

Отже, організація науково-дослідної роботи студентів є важливим 

чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього 

фахівця у вищому навчальному закладі передусім тому, що передбачає 

індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізувати особистісно-орієнтоване 

навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє 

формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, 

спонукає до самостійних пошуків.  

 

 

Голова НТСА ФСПО                                                Анна ЛИСЕНКО 


