
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність 

Ради молодих науковців факультету соціальної та психологічної освіти 

за 2022 рік 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 
факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш 
актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у звітному році 
тощо): 

Загалом членами РМН факультету соціальної та психологічної освіти проведено 

семінари, конференції та видано монографій 9 (з них за кордоном – 1), посібників – 9, 

підручник – 1, статей Scopus та Web of Science – 4, у закордонних виданнях –16, у фахових 

виданнях категорії Б – 25, в інших виданнях України – 5. 

Брали участь у Міжнародних конференціях (у межах країни) – 6, за кордоном – 9, у 

Всеукраїнських конференціях – 35, регіональних конференціях – 5. 

Подано 1 заявку на отримання авторського права.  

За звітний період молодими науковцями пройдено Міжнародне стажування: 

Кравченко О.О. (на базі Інституту соціології Ягеллонського університету (Краків, Польща); 

Станішевська В.І. ( Файндрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: 

Європейський досвід» Польща – Україна); Моргай Л.А.(«Академічна доброчесність у 

підготовці магістрів і докторів філософії (phd) в країнах Європейського Союзу та Україні». 

Люблін, Республіка Польща. Lublin, Republic of Poland); Міщенко М.С. (співпраці в 

академічній та науковій галузі між Україною і Польщею); Войтовська А.І. (Інститут 

соціології Ягеллонського університету (Краків, Польща; Британська рада). 

Підвищили кваліфікацію: Кравченко О.О., Міщенко М.С., Поліщук О.Р., 

Житнухіна К.П., Песоцька Ю.Ю., Коблик В.О., Ісаченко В.П., Гончар І.Г., Юрченко О.В., 

Морга Л.А.  

 Кравченко О.О. отримала диплом лауреата іменної стипендії Верховної ради України 

для молодих учених за 2021 рік. 
Моргай Л.А. Отримала атестат доцента.  

Міщенко М.С. Переможець щорічного конкурсу, який організовує Рада молодих 

учених при Міністерстві освіти і науки України «Молодий вчений року» у номінації 

«Психологія».  

Здобувачка Phd Песоцька Ю.Ю. отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт імені Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та 

сімейної політики» (науковий керівник – проф. О. Кравченко);  

Здобувачка Phd Песоцька Ю. отримала диплом І ступеня в Інклюзивному конкурсі 

«Точки дотику» в рамках реалізації Міжнародної програми розвитку інклюзивних спільнот 

(науковий керівник – проф. О. Кравченко). 

Здобувачка Федотова  Л.В.  отримала диплом III ступеня Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад 

сталого розвитку» (2022 р.) (науковий керівник –  доц. Міщенко М.С.). 
  Представники молоді науковців є членами спеціалізованих вчених рад, членами 
реакційної колегії, брали участь в опонуванні та рецензування дисертаційних робіт, членами 
професійних об’єднань та асоціацій.  

До захисту дисертаційних досліджень готуються: Горенко Мар'яна В'ячеславівна, 
Таран Альона Михайлівна, Мартинюк Вікторія Валеріївна. 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2022 рік (можна у 



вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за звітний рік, відповідно до 

таблиці та побудувати діаграму: 

II. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами, 

перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-технічну діяльність): 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2022 році дослідженнями і 
розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не 
виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, 
які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, 
фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати 
одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 
застосування); 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування 
за повний період, зокрема на 2022 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 
його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування). 

Науково-дослідна тема за кошти загального фонду державного бюджету: 

«Система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами засобами інклюзивного туризму» (державний реєстраційний номер: 

0119U103978). 

Об’єктом НДР виступає інклюзивне освітнє середовище як сукупність умов, 

способів і засобів їх реалізації для надання рівного доступу до навчання, виховання та 

розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. 

Предметом НДР виступає система соціальної-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти засобами 

інклюзивного туризму. 

Мета – на основі теоретико-методологічного обґрунтування наукової проблеми 

розробити та апробувати систему соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 

з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму.  

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках 
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Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. З’ясувати стан проблеми організації соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти. 

2. Визначити теоретико-методологічні основи підвищення ефективності 

соціально-психологічної реабілітації цієї категорії дітей та молоді засобами 

інклюзивного туризму. 

3. Розробити та апробувати систему соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму. 

4. Здійснити аналіз ефективності, дієвості розробленої системи і підготувати 

методичні рекомендації з організації соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  

- проаналізовані вітчизняні та зарубіжні дослідження з цієї проблематики;  

- виявлено інтегративний потенціал різних дисциплін, включаючи інклюзивну 

освіту, педагогіку, соціальну роботу, молодіжну роботу, психологію, економіку, 

краєзнавство, географію, соціальну політику, молодіжну роботу, медицину та 

маркетинг;  

- визначено теоретико-методологічні засади дослідження системи соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженнями життєдіяльності засобами 

інклюзивного туризму;  

- обґрунтовано три функціональних напрямки системи соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного 

туризму: для дітей, молоді та в цілому для осіб з інвалідністю;  

- розроблено практичний інструментарій впровадження системи соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами 

інклюзивного туризму, що включає психологічні, педагогічні, фізичні, фізкультурно-

спортивні, соціально-побутові та медичні заходи (вивчення освітнього компоненту 

«Інклюзивний туризм», тренінги, інклюзивні туристичні маршрути, індивідуальна та 

групова робота, 3 D тури в умовах карантинних обмежень, проектна та грантова 

діяльність тощо);  

- доповнено критерії оцінки соціо-природно-ресурсного потенціалу туристичних 

об’єктів для кожного типу захворювань за напрямами: технологічний, психологічний, 

фізіологічний та реабілітаційний; поряд з соціо-природно-ресурсною оцінкою визначено 

параметри доступності природних ресурсів та об’єктів туристичної інфраструктури 

для учасників по впровадженню програми інклюзивного туризму: рекреаційний, 

лікувально-оздоровчий, транспортний, архітектурний, санітарно-гігієнічний, 

реабілітаційний (медична реабілітація, психолого-педагогічна реабілітація, професійна 

реабілітація, трудова реабілітація, фізкультурно-спортивна реабілітація, фізична 

реабілітація, соціальна реабілітація, психологічна реабілітація);  

- розроблено рекомендації для закладів освіти щодо питань соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами 

інклюзивного туризму;  

- визначено, що провідними завданнями патріотичного та екологічного виховання 

дітей та молоді засобами інклюзивного туризму виступили: пробудження патріотичних 

почуттів та історичної свідомості дітей та молоді; прилучення їх до духовної 

спадщини, багатств національної культури; формування відповідального ставлення до 

навколишнього середовища та екологічної культури. 

Практичне значення одержавних результатів.  



Практична реалізація матеріалів дослідження виражена у їх використані під час 

грантових проєктів: «Міжнародний художній симпозіум-пленер осіб з інвалідністю 

«Мистецтво без обмежень» за сприяння Українського культурного фонду (м. Умань, 13-

24 серпня 2020 року), «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-

соціальна 3D-карта» за фінансової підтримки Українського культурного фонду (липень – 

жовтень 2021 р.); «Вчимося разом чути та долати соціальну ізоляцію» за підтримки 

Британської ради в Україні (березень – липень 2021 р.); локальний тренінг «Активні 

громадяни» за підтримки Британської ради в Україні (жовтень-листопад 2022 року). 

За результатами проведених досліджень надано наукові послуги: «Розробка 

навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за професією 5133 

Супроводжувач осіб з інвалідністю» на замовлення Київського міського центру 

соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (наказ в.о. ректора УДПУ імені 

Павла Тичини №1330 о\д від 28.10.2020 р.); «Розробка науково-теоретичних основ 

технології соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами 

засобами каністерапії» на замовлення Клубу собаківництва Товариства сприяння обороні 

України (наказ в.о. ректора УДПУ імені Павла Тичини №1329 о\д від 28.10.2020 р.); 

«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.); «Розробка навчально-методичного супроводу 

цифровізації соціальних послуг» на замовлення Управління праці та соціального захисту 

населення Уманської міської ради (договір № 10  від 19.05.2022 р.); «Розробка методичних 

рекомендацій із соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій методом 

каністерапії» на замовлення Центрального клубу собаківництва Товариства сприяння 

обороні України (договір № 11  від 20.06.2022 р.). 

Відповідно до запиту Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення  

співробітники є у складі робочих групах з розробки професійних стандартів за 

професіями соціальної сфери, а саме: професії 2351.2 Методист навчально-методичної 

роботи з надання соціальних послуг; професії 2340 Вихователь соціальний по роботі з 

дітьми з інвалідністю; професії 2445.2 Психолог установи соціального захисту; професії 

1210.1 Директор регіонального центру соціальних служб (навчально-методична робота). 

27 травня 2021 року організовано і проведено ІІ Всеукраїнський науково-

практичний онлайн симпозіум з «Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму» з 

міжнародною участю. Результатом ІІ Всеукраїнського науково-практичного онлайн 

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. 

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».  

Результати дослідження впроваджено у діяльність УДПУ імені Павла Тичини 

(№ 729\01 від 08.04.2020 р.), відділу у справах сімʼї та молоді Уманської міської ради 

(№ 17\10-05 від 13.05.2020 р.), Інклюзивно-ресурсного центру Уманської міської ради (№ 12 

від 20.05.2020 р.), Уманської виробничо-територіальної первинної організації 

Українського товариства сліпих (№ 21 від 15. 07.2020 р.), відділу освіти Уманської міської 

ради (№ 01-07\783 від 17.08.2020 р.), Уманського краєзнавчого музею (№ 101 від 06.11.2020 

р.), Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів 

(№ 051\029-502\1), громадської організації «Канівська організація осіб з інвалідністю 

«Відродження» (№ 58 від 03.08.2021 р.); Уманської територіальної первинної виробничої 
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організації «Українське товариство сліпих» (УТОС) (№ 26 від 22.07.2021 р.), УДПУ 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.), УДПУ 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.)); Центрального клубу  

собаківництва Товариства сприяння обороні України (довідка № 15 від 16 квітня 2022); 

Інклюзивно-ресурсного центру Тальнівської міської ради (довідка № 231 від травня 2022 

р.); Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського 

(довідка № 05-43\110 від 2022 р.); Педагогічного фахового структурного підрозділу 

Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка № 54\1 від 

01.07.2022); Міжнародного благодійного фонду «Небайдужі» (довідка № 12 від 04.04.2022 

р.); Національного денрологічного парку «Софіївка» (довідка № 4 від 16.05.2022 р.). 

Використання результатів роботи у освітньому процесі. Результати НДР 

використані при розробленні навчального курсу «Інклюзивний туризм», оновленні 

навчальних курсів «Теорія соціальної роботи», «Методи соціальної роботи», «Психологія 

особистості», «Організація та методика соціально-психологічного тренінгу», 

«Психологія життєвої кризи особистості», «Методика роботи психолога» в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

На матеріалах НДР захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії (3 – спеціальність 231 Соціальна робота; 1 – спеціальність 

053 Психологія), 10 магістерських кваліфікаційних робіт. 

За результатами залучення студентів до наукової роботи отримано диплом ІІІ 

ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Гендерні 

дослідження» (Херсонський державний університет, квітень 2020 р.); диплом ІІ ступеня 

у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна 

робота» (Ужгородський національний університет, квітень 2020 р.); диплом ІІІ ступеня 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт імені Олександра Яременка «Актуальні 

проблеми молодіжної та сімейної політики» (ДЗ «Інститут сімейної та молодіжної 

політики», 2022 р.); диплом ІII ступеня у Міжнародному конкурсі студентських 

наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого 

розвитку» (Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 

2022 р.); диплом І та ІІІ ступенів в Інклюзивному конкурсі «Точки дотику» в рамках 

реалізації Міжнародної програми розвитку інклюзивних спільнот (УДПУ імені Павла 

Тичини, 2022 р.). 



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; 

Інклюзивний конкурс «Точки дотику» в рамках реалізації Міжнародної програми 

розвитку інклюзивних спільнот. 
 
 
III. Розробки, які впроваджено у 2022 році за межами закладу вищої освіти 

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори): 

IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2022 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою (окремо Scopus, Web of Science): 

   

1. Olha Boiko, Nataliia Levchenko, Nataliia Koliada, Olena Baldyniuk, , Iryna 

Karpych, and Yuliya Klymenko.  State Program for Youth Worker – An Innovative Form for 

Training Specialists about Youth Work. Training, Education, and Learning Sciences, Vol. 59, 

2022, 81–87 https://doi.org/10.54941/ahfe1002387. (Scopus)   

2. Koblyk V, Haharin M., Tkachuk M, Bechko Y.  Domestic and Foreign Experience in 

Training Future Managers of Educational Institutions. Journal of Higher Education Theory 

and Practice. Vol. 22(6) 2022. 53–62. https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i6.5228. (Scopus) 

3. Koliada, N., Kravchenko, O., Berezivska, L., Herasymenko, O., Shevchuk, O. Youth 

Policy: From Educational Subject to Scientific and Practical Developments. Lecture Notes in 

Networks and Systemsthis link is disabled, 2022, 319, стр. 1235–1241.  URL: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199172551  (Scopus). 

4. Oleksandr Bezliudniy, Oksana Kravchenko, Oksana Kondur , Iryna Reznichenko , 

Nataliia Kyrsta, Yulia Kuzmenko, Larysa Tkachuk. National and Patriotic Education of 

Student Youth by Means of Digital Technologies in Distance Learning Environment. 

International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.8, August 2022 

(Web of Science) 

 

 

№ Назва та Важливі Місце Дата акту Практичні 
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автори 

розробки 
показники, які 
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впровадження 

(назва 

впровадження результати, які 

отримано 
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аналогами, 

економічний, 
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1      

 

https://doi.org/10.54941/ahfe1002387
https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i6.5228
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199172551


1. Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу − шифр теми, категорія 

(держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва, стисло зміст виконаної роботи 
(до семи рядків). 

Кравченко О.О. 

Науково-дослідна тема за кошти загального фонду державного бюджету: 

«Система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами засобами інклюзивного туризму» (державний реєстраційний номер: 

0119U103978). 

Учасники: Міщенко М.С., Поліщук О.Р., Скочко М.О., Чупіна К.О., Песоцька Ю.Ю. 

 
 

2. Участь у виконанні індивідуальних або колективних ґрантів (окрім ґрантів на 

поїздки) − згідно з додатком 3. 

1) Кравченко О.О. 

- локальний тренінг «Активні громадяни» за підтримки Британської ради в 

Україні (жовтень-листопад 2022 року); 

- проєкт «Академічна доброчесність: данина моді, чи життєва необхідність» від 

факультету отримав перемогу у конкурсі проектів Черкаської облдержадміністрації 

(листопад 2022 року); 

- благодійний проєкт «КОЛО ТУРБОТИ», створений за підтримки Дитячого фонду 

ООН в Україні (UNICEF), під патронатом НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України. Мета 

проекту: у співпраці з медичними закладами, соцпрацівниками, психологами та 

волонтерськими організаціями надавати кваліфіковану безоплатну допомогу сім’ям, 

дітям віком від 0 до 6 років, що отримали гостру травму у результаті дії різноманітних 

обставин у ході війни в Україні; 

- проєкт «Спільно. Точки зустрічі», який реалізовується за підтримки Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з Міністерством молоді і спорту України. Проєкт 

спрямований на підтримку дітей, підлітків та їхніх родин, які через війну були змушені 

залишити свої домівки; 

- проєкт «Теоретико-методологічне використання терапевтичної методики Хібукі-

терапія у роботі з дитячою травмою». Ізраїльсько-український проєкт направлений на 

допомогу дітям ВПО та особам які мають симптоми ПТСР; 

- реалізація проєкту «Кімната терапії іграшкою» , постійно діюча кімната до 

завершення бойових дій, та при виконанні реабілітаційних функцій поствоєного стану. 

2) Чупіна К.О.  

- локальний тренінг «Активні громадяни» за підтримки Британської ради в 

Україні (жовтень-листопад 2022 року); 

- проєкт «Академічна доброчесність: данина моді, чи життєва необхідність» від 

факультету отримав перемогу у конкурсі проектів Черкаської облдержадміністрації 

(листопад 2022 року); 

- благодійний проєкт «КОЛО ТУРБОТИ», створений за підтримки Дитячого фонду 

ООН в Україні (UNICEF), під патронатом НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України. Мета 

проекту: у співпраці з медичними закладами, соцпрацівниками, психологами та 

волонтерськими організаціями надавати кваліфіковану безоплатну допомогу сім’ям, 

дітям віком від 0 до 6 років, що отримали гостру травму у результаті дії різноманітних 

обставин у ході війни в Україні; 
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3. Наукові стажування (термін; мета і завдання; науковий результат). 

1) Міщенко М.С. Підвищення кваліфікації на тему «Психологічне забезпечення 

якості освіти» 11.04 – 11.11.2022 р. 

Мета і завдання: визначення особливостей навчального процеса під час воєнних 

дій; встановити особливості нормативно-правового забезпечення навчального процесу 

в умовах воєнного стану; зрозуміти етіологію стресу та його вплив на навчальний 

процес; вміти визначати прояви стресу у студента. 

Результат: ознайомлення з технологіями управління персоналом організації в 

умовах кризи; розвиток рефлексивної позиції як чинника подолання психологічних 

бар'єрів щодо впровадження освітніх інновацій; використання фандрейзингу в освітніх 

організаціях під час війни. 

2) Міщенко М.С. «Академічна доброчесність» 16.05 – 24.06. 2022 р. 

Мета і завдання: ознайомлення із європейськими підходами щодо питання 

наукового плагіату і популяризацією академічної доброчесності, а також підвищення 

кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між 

Україною і Польщею. Результат: практичний досвід впровадження систем 

антиплагіату в університетах Європи та світу в організаційному та юридичному 

аспектах; ознайомлення з системами виявлення можливого плагіату: загальна 

характеристика систем, інтерпретація звіту, процедури перевірки та оцінки на плагіат; 

використання систем виявлення можливого плагіату для підвищення якості наукових 

видань: запобігання плагіату у видавничій діяльності; перспективи розвитку 

програмного забезпечення для виявлення можливого плагіату. 

 3) Поліщук О.Р.  Підвищення кваліфікації на тему «Психологічне забезпечення 

якості освіти» Термін: 11.04 – 11.11.2022р. 

Мета і завдання: визначення особливостей освітнього процесу під час воєнних 

дій: встановити особливості нормативно-правового забезпечення освітнього процесу в 

умовах воєнного стану; зрозуміти етіологію стресу та його вплив на освітній процес; 

вміти визначати прояви стресу у здобувачів вищої освіти. 

Науковий результат: ознайомлення з технологіями управління персоналом 

організації в умовах кризи; розвиток рефлексивної позиції як чинника подолання 

психологічних бар'єрів щодо впровадження освітніх інновацій; використання 

фандрейзингу в освітніх організаціях під час війни. 

4) Войтовська А. І. Британська рада з 27 червня 2022 року по 12 липня 2022 року 

Мета стажування. Міжкультурний  діалог  для соціальних дій. 

Завдання: отримати навички, досвід та практику сталого соціального розвитку; 

планування соціальних дій та мережі спільнот. 

За підсумками стажування підготовлено наукову статтю  «За межами бінарності: 

як навчання дітей гендерним питанням може допомогти знизити рівень сексизму» у  

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 

4) Войтовська А. І. Інститут соціології Ягеллонського університету (Краків, 

Польща) 

З 16  липня 2022 року по 19  липня 2022 року 

Мета стажування. Дослідити на основі інтерв’ю та усної історії «Свідчення війни 

в Україні».  

Завдання: ознайомити із етапами розвитку та сучасним станом польської системи 

вищої освіти; отримати об’єктивну та актуальну інформацію про рівень надання 

соціальних послуг у період війни в Україні; визначити стан інтерв’ю та усної історії. 
За підсумками стажування підготовлено наукову статтю «Погляд на війну через 

гендерну лінзу» до монографії. 

http://znp.udpu.edu.ua/index


  5) Житнухіна К. П. В Україні ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (категорія 

«Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти (на базі Уманського 

державного педагогічного університету на імені Павла Тичини)») з 14.03.2022р 

(розпорядження Першого проректора А.Гедзика №54 від 11.03.2022 р.) Реєстрація за 

покликанням https://cutt.ly/tA7fZsj . 

  6) Житнухіна К. П. Національна Академія педагогічних наук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний Інститут післядипломної освіти 

(Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2152-22) термін проходження з 

14.03.2022 по 15.10.2022. Підвищувала кваліфікацію за освітньо-професійною програмою 

«Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» Коучингові 

технології у діяльності фахівців освіти». 

 7) Песоцька Ю.Ю. Участь у програмі кредитної академічної мобільності. Термін: 

з 10.10. по 23.10.2022. 

Мета полягає у набутті загальних та спеціальних фахових компетентностей 

здобувачем вищої освіти третього освітньо-наукового рівня; науковому обґрунтуванні 

особливостей соціальної реабілітації осіб з особливими освітніми потребами засобами 

музейної педагогіки. 

Завдання: 1) ознайомитися з технологіями викладацької діяльності; 2) поглибити 

знання з теорії та практики соціальної роботи; 3) з’ясувати особливості соціальної 

реабілітації осіб з інвалідністю засобами музейної педагогіки.  

Результати академічної мобільності. Під час навчання в 211 АСР (заочної форми 

навчання) Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради я отримала певні професійні навички та здобула новий досвід 

щодо наукової та викладацької діяльностей. Було проведено опитування серед 

аспірантів та науково-педагогічних працівників ОНП «Соціальна робота» щодо 

застосування засобів музейної педагогіки під час організації освітнього процесу. 

 8) Станішевська В.І. Міжнародне стажування за програмою підвищення 

кваліфікації «Файндрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: 

Європейський досвід» 12.02. - 20.03.2022 . Польща – Україна. Сертифікат SZFL-001880. 

9) Коблик В.О. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  СП 35830447/2158-22 від 

15 жовтня  2022 р. (6 кредитів / 180 годин). 

10) Коблик В.О. ТОВ «Академія цифрового розвитку» 05.09.– 18.09.2022 р. 

«Цифрові інструменти GOOGLE Базовий рівень  Сертифікат №GDTfE – 02– 06137. 1 

кредит (30 год). 

11) Ісаченко В.П. З “15” вересня 2022 року по “30”жовтня 2022 року; 

Мета підвищення кваліфікації (стажування) оволодіти базовими знаннями 

організаційно-економічного та правового змісту щодо функціонування системи 

соціального забезпечення в Україні та отримати практичні навички щодо розроблення 

та впровадження власних соціальних проектів; удосконалити компетентності 

викладацької, наукової, практичної роботи з соціального забезпечення. 

Виконання завдань індивідуального плану роботи 

Виконати програму підвищення кваліфікації «Організаційно-правові основи 

соціального забезпечення»  - Випускова робота. 

Вдосконалити змістове наповнення освітніх компонентів ОПП «Соціальне 

забезпечення»: Система організації соціальних служб - Оновлені НМКЗД з вказаних 

ОК. 

Узагальнити здобуті знання та вміння й підготувати наукову статтю з проблем 

соціального забезпечення та підготовки майбутнього фахівця сфери соціального 

забезпечення - Наукова стаття. 

https://cutt.ly/tA7fZsj


12) Гончар І.Г. Науково-педагогічне підвищення кваліфікації з 21.02.2022 р. по 

14.03.2022 р. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини зі 

спеціальності 051 «Економіка», Напрям «Удосконалення професійних компетентностей 

у галузі економіки та економічної політики», в обсязі 1 кредитів 30 годин, Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК№02125639/00601414-22. 

13) Гончар І.Г. науково-педагогічне підвищення кваліфікації кваліфікації з 

14.03.2022 р. по 14.10.2022 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП35830447/2150-22 від 15.10.2022 р. 

14) Юрченко О.В. ТОВ «Академія цифрового розвитку» 05.09.– 18.09.2022 р. 

«Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Базовий рівень. Сертифікат №GDTfE – 02– 

01461. 1 кредит (30 год). 

15) Юрченко О.В. Сертифікат щодо успішного закінчення курсу «Академічна 

доброчесність: онлайн-курс для викладачів» наданий викладачами курсу через 

платформу відкритих онлайн-курсів Prometheus, (2 кредити (60 годин)) від 14.06.2022р. 

16) Кравченко О.О.  Із 16 по 19 липня 2022 року на базі Інституту соціології 

Ягеллонського університету (Краків, Польща) відбувся Літній інститут з досліджень на 

основі інтерв’ю та усної історії «Свідчення війни в Україні». У межах діяльності цього 

Інституту пройдено міжнародне стажування, під час якого прослухано курс лекцій 

зарубіжних вчених: Аллесандро Портеллі (University of Rome La Sapienza), Хасан 

Хасановіц Srebrenica-Potočari Memorial Centre, Андреас Гамбургер International 

Psychoanalytic University Berlin, Елеонора Наруселіус Lund University, Клаудія Сеймор 

Geneva Graduate Institute, Сельма  Лейдесдорф University of Amsterdam, Піотр 

Філіпковські Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences; 

17) Кравченко О.О. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації 

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ 

ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ВІЙНИ 27 червня 

– 7 серпня 2022 року (свідоцтво про підвищення кваліфікації  № ADV- 270708-VNU від 

07.08.2022 

18) Кравченко О.О. Підвищення кваліфікації на базі ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». Тема кваліфікаційної роботи «Проєктна діяльність здобувачів 

вищої освіти: від університетських практик до роботи в громаді» (свідоцтво про 

підвищення кваліфікації СП 35830447/2162-22). 

19) 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. 

 20) Моргай Л.А.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. 

 21) Моргай Л.А. Сертифікат з курсів підвищення кваліфікації з 05.09.2022 р. по 

18.09.2022 р. «Цифрові інструменти Google для освіти»  (базовий рівень). (обсягом  30 

год., 1 кредит ЄКТС). Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації № GDTFE-02-

07374. 

 22) Моргай Л.А. Сертифікат з програми «Поруч» тема: «Навчання технік 

зцілення для батьків, осіб, що їх заміняють, та спеціалістів, які працюють з дітьми». 

Теоретично відпрацьовано годин : 12. Практично відпрацьовано : годин 12. Вересень. 

Отримала свідоцтво № 3/0610о. 



 23) Моргай Л.А. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Національної академії 

педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний 

інститут післядипломної освіти». Освітньо-професійної програми «Науково-педагогічні 

працівники університетів, академій, інститутів». «Коучингові технології у діяльності 

фахівців системи освіти». Тема: «Соціальна профілактика девіантної поведінки в 

молодіжному середовищі закладу вищої освіти». 15 жовтня (загальна кількість годин 

180, 6 кредитів ЄКТС). СП 35830447/2166-22. 

24) Моргай Л.А. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 15.09.2022 р. по  

30.10.2022 р. Черкаський державний технологічний університет «Організаційно-правові 

основи соціального забезпечення». Тема роботи: «Формування  соціального пакета на 

підприємстві6 вітчизняний і зарубіжні досвіди». Загальна кількість годин (кредитів 

ЄКТС) – 180 годин, 6 кредитів. СПК 05390336/000116-22. 
 

4. Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультування при 
написанні докторських дисертацій. Захист дисертацій аспірантами, докторантами (прізвище, 
назва дисертації, спеціальність, дата захисту, рік закінчення аспірантури, докторантури). 

1) Кравченко О.О. Аспірантка ІІ року навчання: Песоцька Юлія Юріївна. Тема 

наукового дослідження: «Соціальна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами засобами музейної педагогіки». 

2) Кравченко О.О. Аспірант ІІ року навчання: Коляда Назарій Ігорович. Тема 

дисертаційного дослідження: «Соціалізація підлітків у дитячих і молодіжних 

громадських організаціях» 

3) Кравченко О.О. Аспірантка ІІІ року навчання: Вербовська Оксана Василівна. 

Тема наукового дослідження: «Професійна реабілітація осіб з інвалідністю в умовах 

реабілітаційного центру» 

4) Кравченко О.О. Аспірантка ІІ року навчання: Сарнацька Аліна Валеріївна. 

Тема дисертаційного дослідження: «Підвищення безпеки жінок, які належать до 

уразливих до гендерного насильства груп» 

5) Кравченко О.О. Аспірант ІV року навчання: Каркач Андрій Володимирович. 

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості цифрової ресоціалізації літніх людей в 

умовах університету третього віку територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)». 

5. Керівництво студентською науковою роботою, спільні публікації, керівництво 
студентськими гуртками, підготовка студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт тощо. 

1) Міщенко М.С. Федотова Леся Володимирівна – диплом III ступеня 
Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та 
поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» (2022 р.) 

2) Міщенко М.С. Керівництво проблемною групою «Позитивне мислення – 

запорука здоров’я». 

3) Поліщук О.Р. Керівництво проблемною групою «Психологічні особливості 

професійної підготовки фахівця». 

4) Бойко О.М. Керівництво студентським науковим гуртком «Соціальна робота в 

громаді». 

5) Станішевська В.І. Керівництво студентським гуртком «Сучасні напрями Арт-

терапії». 



6) Коблик В.О. «Актуальні проблеми організації освітнього процесу у закладах 

загальної середньої освіти». 

7) Ісаченко Вікторія, Щукіна Дар’я. Нормативно-правові та соціальні гарантії 

розвитку творчих здібностей в інклюзивній освіті. Актуальні проблеми соціальної 

педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Умань, 11 

жовт. 2022 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, 

Рівненський держ. гуманіт. ун-т [та ін.] ; [ред. кол.: Коляда Н., Кравченко О., Албул І. 

[та ін.].  Умань : Візаві, 2022. С. 41–44. 

8) Ісаченко Вікторія, Бондаренко Олександр, Кучер Назар. Комунікація як 

функція управління організацією соціальної сфери. Актуальні проблеми соціальної 

педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Умань, 11 

жовт. 2022 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, 

Рівненський держ. гуманіт. ун-т [та ін.] ; [ред. кол.: Коляда Н., Кравченко О., Албул І. 

[та ін.].  Умань : Візаві, 2022. С. 20-24. 

9) Ісаченко В.П. Керівництво науково-дослідним студентським гуртком 

«Організація професійного зростання та командної роботи в системі соціальних служб». 

10) Гончар І.Г. Студентський науковий гурток. 

11) Юрченко О. В. Кірдан С. О., Інноваційні технології у викладанні обов’язкових 

та вибіркових освітніх компонентів як складник забезпечення якості освітньої 

діяльності. «Освітній простір ХХІ ст.: виклики та перспективи» : збірник наукових 

праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти 

(21 квітня 2022р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський : Заклад вищої 

освіти «Подільський державний університет», 2022. – 257 с. 

12) Кравченко О.О.  організовано і проведено наукові заходи: 

- семінар за темою «Роль бібліотеки університету у формуванні іміджу молодого 

вченого» від бібліотекарів з аспірантами та молодими вченими університету, зокрема 

факультету соціальної та психологічної освіти (http://surl.li/bsfdz); 

- Міждисциплінарного PhD колоквіуму з питання підготовки докторів філософії в 

Україні та за кордоном (http://surl.li/bsfhq); 

- Міждисциплінарного колоквіуму «Міждисциплінарний підхід у дослідженнях 

соціальної та психолого-педагогічної тематики» (http://surl.li/drfva); 

- Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Проблета 

перспективи соціальної роботи та психології в умовах війни» 

Науковим товариством студентів та аспірантів факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини ініційовано проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної 

онлайн-конференції «Проблеми та перспективи соціальної роботи та психології в 

умовах війни». 

Зі вступним словом виступили: 

Кравченко Оксана Олексіївна – організаторка конференції, доктор педагогічних 

наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Коляденко Світлана Миколаївна –  співорганізаторка конференції, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних технологій Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Караманов Олексій Владиславович – співорганізатор конференції доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 

http://surl.li/bsfdz
http://surl.li/bsfhq
http://surl.li/drfva


школи, викладач ВСП «Педагогічний фаховий коледж» Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

З доповіддю на тему «Важливість постанови питання проблем та перспектив 

соціальної роботи та психології в умовах війни» виступила  Лисенко Анна – студентка 

ІІ курсу факультету соціальної та психологічної освіти, голова наукового товариства 

студентів та аспірантів Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

З темою доповіді «Сучасні виклики соціальної роботи: студентський погляд» 

виступила Хмуровська Тетяна – студентка ІІ курс спеціальності Соціальна робота 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Мацюк Діана – студентка І курсу ВСП «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка» доповіла на 

тему  «Інклюзивні аспекти соціальної роботи у просторі музею». 

З темою доповіді «Соціальна реабілітація засобами музейної педагогіки як 

перспективний напрям соціальної роботи в умовах війни» виступила Песоцька Юлія – 

аспірантка факультету соціальної та психологічної освіти, Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Тарасюк Тетяна – студентка ІІІ курсу факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

доповіла на тему «Важливість волонтерської роботи в умовах війни». 

Москалик Микола – студент ІІІ курсу ВСП «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка» виступив з темою 

«Впровадження сучасних технологій у діяльність музею соціальний аспект». 

Сподівання, що Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-

конференція стала внеском у розкритті та поглибленні питання проблем та перспектив 

соціальної роботи та психології в умовах війни і була корисним заходом для здобувачів 

вищої освіти. 

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

- 22 серпня 2022 року на факультеті соціальної та психологічної освіти відбувся 

конкурс захистів соціальних проектів інклюзивного туризму «Подорожуємо без 

бар’єрів». 

Мета конкурсу – визначити важливість інклюзивного туризму як систему заходів 

спрямованих на відновлення та розвиток фізичного, соціального, духовного, творчого 

та інтелектуального рівня життєдіяльності особи з  урахуванням фізичних та психічних 

можливостей для сприяння  її  інтеграції  в суспільство. 

Тому студенти факультету соціальної та психологічної освіти проявили 

активність, вміння та презентували цікаві проекти з розробленими туристично-

інклюзивними маршрутами для осіб з обмеженими можливостями різних нозологій. 

Посилання на захід: http://surl.li/cxbni 

- підготовка здобувачів вищої освіти до участі у ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт: Лисенко А., 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); Федотова Л., наукова робота «Культурно-рекреаційно-

туристична Черкащина: з досвіду реалізації проекту» (науковий керівник: О.О. 

Кравченко);  

Здобувачка Phd Песоцька Ю. отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт імені Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної 

та сімейної політики» (науковий керівник – проф. О. Кравченко); здобувачка Phd 

http://surl.li/cfxwc


Песоцька Ю. отримала диплом І ступеня в Інклюзивному конкурсі «Точки дотику» в 

рамках реалізації Міжнародної програми розвитку інклюзивних спільнот (науковий 

керівник – проф. О. Кравченко); студентка 4 курсу отримала диплом ІІІ ступеня в 

Інклюзивному конкурсі «Точки дотику» в рамках реалізації Міжнародної програми 

розвитку інклюзивних спільнот (науковий керівник – проф. О. Кравченко). 

13) Моргай Л.А. Науковий гурток «Актуальні проблеми соціальної роботи в 

Україні». 

14) Моргай Л.А. Тараненко Катерина. Професійні вимоги до соціального 

працівника. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Умань, 11 жовт.  2022 р.  / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Рівненський держ. гуманіт. ун-т [та 

ін.] ; [ред.  кол.:  Коляда Н., Кравченко О., Албул І. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. –  С. 

99-103. 
6.Видавнича діяльність: 

6.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом 
ДСТУ 2015): 

– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 
зазначити дату і номер протоколу): 

 в Україні; 

1) Поліщук О. Р. Підготовка старшокласників до вступу до закладів вищої освіти: 

соціально-психологічний вимір : монографія. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022. 217 с. 

2) Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентської молоді в умовах закладу 

вищої освіти: інклюзивний підхід: монографія / А. І. Войтовська ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ЦП Компринт, 2022. 214 с. 

Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол №3 від 20 вересня 2022 року) 

3) Житнухіна К.П. Формування відповідального ставлення до майбутньої професії 

педагога: монографія / К.П. Житнухіна; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2022. –  171 с. 

4) Скочко М. О. Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг у 

сільській місцевості : монографія / М. О. Скочко ; МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини. – К.: Компринт, 2022. – 187 с. (протокол № 4 від 25 жовтня 2022 

р). 

5) Гончар І. Г. Ідеї вільного виховання: здобутки минулого і виклики сьогодення : 

монографія / І. Г. Гончар. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. – 221 с. (Протокол №4 від 

25.10.2022 р.). 

6) Юрченко Ю.В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

формування соціальної компетентності молодших школярів : теорія і практика : 

монографія. Умань : Візаві, 2022. 240 с. Рекомендовано до друку вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9 

від 25 січня 2022 року). 

7) Кравченко О.О. Освітньо-виховний, реабілітаційний та оздоровчий потенціал 

інклюзивного туризму в умовах інклюзивного навчання  : монографія / Оксана 

Олексіївна Кравченко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. 

– Умань : Візаві, 2022. – 272 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 7 від 28 грудня 

2021  року) 

8) Чупіна К.О. Соціально-психологічна реабілітація здобувачів з обмеженням 

життєдіяльності засобами інклюзивного туризму : монографія / Катерина 



Олександрівна Чупіна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - 

Київ : ЦП Компринт, 2022. - 183 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 2 від 22 

лютого 2022 р). 

 

1) за кордоном. 

 за кордоном. 

1) Кравченко О.О. The system of social services of Ukraine amidst transformation: 

modern trends and challenges : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 

2022. 218 p. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/227 

 
– Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу); 

1) Кравченко О.О.,  Войтовська А.І. Інклюзивний туризм : підручник / Оксана 

Олексіївна Кравченко, Алла Іванівна Войтовська ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ЦП Компринт, 2022. – 280 с. Рекомендовано до 

друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (протокол №4 від 25 жовтня 2022 року). 

 
– Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою 

університету, зазначити дату і номер протоколу). 

1) Кравченко О.О., Войтовська А.І. Гендерна соціалізація дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини; уклад.: О. О. Кравченко, А. І. Войтовська. – Умань : ЦП 

Компринт, 2022. – 153 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №4 від 25 жовтня 2022 року). 

 2) Станішевська В. І. Арт-терапія. Навчальний посібник .Умань: ВПЦ «Візаві». 

2022. 171 с. 

3) Ісаченко В.П., Бойко О.М. Енциклопедія молодіжної роботи / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Ісаченко В., Левченко Н., 

Коляда Н. та ін. – Київ : 2022. – 130 с. (протокол № 4 від 25 жовтня 2022 року). 

4) Кравченко О.О. 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. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 13 від 26 лютого 2022 р.) 

5) Кравченко О.О. Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у 

територіальній громаді в період децентралізації : навч.-метод. довідник / Г. М. Кучер, О. 

О. Кравченко. - Умань : Візаві, 2022 - 188 с. Рекомендовано до друку вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 16 

від 28 червня 2022 р.) 

6) Кравченко О.О. Соціальна та економічна інклюзія: навч. посіб. / Кравченко 

Оксана ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Київ : ЦП 

«Компринт». – 402 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного  

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №4 від 25 жовтня 2022 року) 

7) Кравченко О.О. Освітній та реабілітаційний супровід студентів з особливими 

освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти : навч. посіб. / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. О. Кравченко, Н. В. 

Левченко, І. А. Жеребко [та ін.]. – Київ : ЦП «Компринт», 2022. – 246 с. Рекомендовано до 

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/227


друку вченою радою Уманського державного  педагогічного університету імені Павла 

Тичини (протокол №4 від 25 жовтня 2022 року). 

8) Моргай Л. А. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / МОН України, Уманський 

держ. пед. унт. імені Павла Тичини ;  уклад.: Л. А. Моргай. – Умань : Візаві, 2022. – 

194  с.  

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

ВПЦ «Візаві» 2022. 37 с. 
 

– Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 
Science; 

 

№ 

з/п 

Автори 
(зазначити усіх 
авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 
(мовою оригіналу з 

бази даних) 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

рік, перша-остання 

сторінки статті; 

зазначити бази в яких 

індексується (Scopus, 

Web of Science) і 

квартель випуску 

(Q1, Q2, Q3, Q4), 

посилання (URL) 

 

1 

Olha Boiko, Nataliia 
Levchenko, Nataliia 
Koliada, Olena 
Baldyniuk, , Iryna 
Karpych, and Yuliya 
Klymenko 

State Program for 
Youth Worker – An 
Innovative Form for 
Training Specialists 
about Youth Work 

Training, Education, and 

Learning Sciences,  

Vol. 59, 2022, 81–87 

https://doi.org/10.5494

1/ahfe1002387 

(Web of Science) 

 

 

2. 

Koblyk V, Haharin 

M., Tkachuk M, 

Bechko Y. 

Domestic and Foreign 

Experience in Training 

Future Managers of 

Educational 

Institutions. 

Journal of Higher 

Education Theory and 

Practice. 

 Vol. 22(6) 2022. 

53–62. 

https://doi.org/10.33

423/jhetp.v22i6.522

8 (Scopus) 

 

  

 

 

3 

Koliada, N., 

Kravchenko, O., 

Berezivska, L., 

Herasymenko, O., 

Shevchuk, O.  

Youth Policy: From 

Educational Subject to 

Scientific and Practical 

Developments.  

Lecture Notes in 

Networks and Systemsthis 

link is disabled,  

2022, 319, стр. 1235–

1241.  URL: 

https://www.scopus.co

m/authid/detail.uri?aut

horId=57199172551  

(Scopus). 

https://doi.org/10.54941/ahfe1002387
https://doi.org/10.54941/ahfe1002387
https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i6.5228
https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i6.5228
https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i6.5228
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199172551
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199172551
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199172551


4 

Oleksandr 

Bezliudniy, Oksana 

Kravchenko, Oksana 

Kondur , Iryna 

Reznichenko , 

Nataliia Kyrsta, 

Yulia Kuzmenko, 

Larysa Tkachuk 

National and Patriotic 

Education of Student 

Youth by Means of 

Digital Technologies 

in Distance Learning 

Environment 

International Journal of 

Computer Science and 

Network Security,  

VOL.22 No.8, August 

2022 

(Web of Science) 

 

 у закордонних виданнях; 

1) Mishchenko, M, Kravchenko, O., Soroka, O., Teptiuk, Y., Safin, O., Andrusyk, O., 

Timchenko, O., Khrystenko, V.  (2022). Psychological conditions for the development of stress 

resistance in specialists of different age categories. Physical Ergonomics and Human Factors. 

Vol. 63. 2022. P. 117–123. 

2) Mishchenko, M., Kravchenko, O., Soroka, O., Levenets, A., Korolchuk, V., 

Myronets, S., Tsymbal, S., Vahotska, I., Hotsuliak, N.  (2022). Development of Social Workers 

Stress Tolerance in the Process of their Professional Activity. Human Factors, Business 

Management and Society. Vol. 56. 2022. P. 196–204. 

3) Polishchuk Olena,. Kravchenko Oksana, Koliada Natalia, Lysenko Julia (2021). 

Work Experience of the Psychological Diagnosis and Training Technologies Center "Іnsight". 

Human Systems Engineering and Design (IHSED2021): Future Trends and Applications: 

International Conference. AHFE Open Access. Vol 21. AHFE International, USA. 

http://doi.org/10.54941/ahfe1001169 

4)  Polishchuk Olena, Kravchenko Oksana, Mishchenko Maryna, Isachenko Viktoriia, 

Gonchar Inna, Lysenko Julia, Pesotskaya Yuliia (2022). Cultural, recreational and tourist 

Cherkasy region under pandemic conditions. Global Issues: Disease Control and Pandemic 

Prevention. AHFE (2022): International Conference. AHFE Open Access. Vol 24. AHFE 

International, USA. http://doi.org/10.54941/ahfe1001353 

5) Voitovska Alla, Kravchenko, Oksana; (2022). ANALYSIS OF THE SOCIAL 

POLICY OF GERMANY AND UKRAINE. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian 

scientific journal (https://issn2391-4165.webnode.com.ua/),  01 (33). - Available at: 

https://issn2391-4164.blogspot.com/p/202216.html  (accessed 29 January 2022). 

6) Мартинюк В. В., Маркова Н. Б. Способи відновлення психологічного здоров’я 

в умовах воєнного стану Світ наукових досліджень (12): матеріали міжнародної 

наукової інтернет-конференції (Тернопіль, Україна; Переворськ, Польща; 29-30 вересня 

2022). 

7) Мартинюк В. В., Маркова Н. Б. Педагогічні умови формування просторового 
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О.О. та ін.]. Умань, 2022. С. 10–12. 

3) Войтовська А. І. Аспекти соціальної роботи з жінками, які зазнали насилля. 

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт, наук.-

практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2021 рік / [За ред. О. В. 

Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. 

Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2022. – Вип. 4. – С.23–26. 

4) Песоцька Ю.Ю. Нормативно-правове забезпечення щодо надання соціальної 

реабілітації засобами музейної педагогіки : регіональна науково-практична конференція 

«Перспективи ефективної роботи соціальних працівників з молоддю», м. Умань, 2022, С. 

101–106. 

5) Моргай Л.А. співорганізатор Регіонального науково-практичного семінару 

«Актуальні проблеми соціального забезпечення в Україні: виклики сьогодення» 21 

вересня 2022 р. тема виступу:  «Соціальний пакет на підприємстві:  законодавчий 

аспект».  

 
6.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus. 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus (Міщенко М.С.)  1  

Scopus (Коблик В.О.)  1  

Scopus (Ісаченко В.П.) 1 1  

 

6.3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of 

Science 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Web of Science (Ісаченко 

В.П.) 

1 1  

 

6.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних для 

соціо-гуманітарних наук Сopernicus (для молодих науковців) _________________________. 

 

6.5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім) 

База даних 
Кількість цитувань 

Індекс Хірша 
2021 2022 

Google Академії (Міщенко М.С.) 15 6 5 

Google Академії ( Коблик В.О.) 7 2 3 

Google Академії (Ісаченко В.П.) 4 5 2 

Google Академії ( Гончар І.Г.) 3 1 2 

Google Академії (  Кравченко О.О.) 105 45 6 

Google Академії (Моргай Л.А.)  1  



 

6.6. Перелік міжнародних конференцій за кордоном, на яких представлено результати 

досліджень. 

1) Мартинюк В.В. Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-

конференція «Світ наукових досліджень» (29-30 жовтня 2022;  Тернопіль, Україна; 

Переворськ, Польща). 

2) Мартинюк В.В. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Modern 

Directions and Movements in Science» (October 6-8, 2022; Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg). 

3) Viktoriia Isachenko,  Oksana Kravchenko, Maryna Mishchenko, Inna Gonchar, 

Yuliia Lysenko, Olena Polishchuk, and Yuliia Pesotskaya.  Cultural, Recreational and Tourist 

Cherkasy Region under Pandemic. Conditions Global Issues: Disease Control and Pandemic 

Prevention, Vol. 24, 2022, 1–8. 

https://www.researchgate.net/publication/361247834_Cultural_recreational_and_tourist_Cher

kasy_region_under_pandemic_conditions 

4) Гончар І.Г. 7th International Conference on Human Interaction and Emerging 

Technologies (IHIET-AI 2022) to be held at Lausanne, Switzerland, April 21-23, 2022. 

5) Кравченко О.О. 3rd International Conference on History, Theory and Methodology 

of Learning (ICHTML 2022) Kryvyi Rih, Ukraine, May 16-17, 2022 

6) Кравченко О.О. 7th International Conference on Human Interaction and Emerging 

Technologies: Future Applications (IHIET-AI 2022) which will be held at Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne, Switzerland April 21-23, 2022 (http://www.ihiet-

ai.org) 

7) Кравченко О.О. International Conference on Applied Human Factors and 

Ergonomics (AHFE) 2022 and the Affiliated Conferences which will be held at the Sheraton 

Times Square, Manhattan, New York, July 24-28, 2022 (http://ahfe.org) 

8) Клименко Ю.А. V Simposio APS “¿De qué hablamos cuando hablamos de 

TRAUMA?” organizado por la Asociación APS Bizkaia en colaboración con la Universidad de 

Deusto, celebrado en la Universidad de Deusto, el 17 de Junio de 2022, (Duración: 8 horas) En 

Bilbao, a 17 de junio de 2022. 

9) Клименко Ю.А. Seminario Avanzado de Formacion Experiencial Psicoterapia del 

Proceso Esquizoide, Dtra. De Formacion en Psicoterapia y Clinica del Instituto Bios (Bilbao).  

Junio 8-12, 2022, 30 horas de duracion. 

 

 

 

7. Патентно-ліцензійна діяльність: 

7.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну 

модель) ‒ автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и); 

 

Подано на авторське  право 

1. Моргай Л. А. Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності : 

навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. унт. імені Павла Тичини ;  уклад.: Л. А. 

Моргай. – Умань : Візаві, 2021. – 180 с.  

 

7.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 

https://www.researchgate.net/publication/361247834_Cultural_recreational_and_tourist_Cherkasy_region_under_pandemic_conditions
https://www.researchgate.net/publication/361247834_Cultural_recreational_and_tourist_Cherkasy_region_under_pandemic_conditions
http://www.ihiet-ai.org/
http://www.ihiet-ai.org/
http://ahfe.org/


8. Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні 

висновки. 

1) Кравченко О.О. Офіційний опонент разової спеціалізованої ради ДФ 58.053.018 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

із захисту дисертаційного дослідження Столярик Ольги Юріївни на тему: «Підхід, 

орієнтований на сильні сторони клієнтів, у соціальній роботі із сім’ями, які виховують 

дітей з аутизмом», представлене на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 231 – Соціальна робота 

9. Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових журналів 

тощо. 

1) Міщенко М. С.  

Член редакційної колегії журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» 

(Категорія Б). 

Члена редакційної колегії журналу «Психологічний журнал»  

Член ГС «Національна психологічна асоціація» 

2) Поліщук О.Р.  

Член Української Асоціації Сімейних Психологів. Сертифікат № СА-10. (протокол 

№9 від 28 жовтня 2020 р.). 

Громадської Спілки «Національна психологічна асоціація», 2021 р. 

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (З 2019 р. по 

теперішній час). 

3) Кравченко О.О.  

-  член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Профіль ради: 13.00.01 «Загальна педагогіка та 

історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.07 «Теорія і 

методика виховання» 

- член спеціалізованої вченої ради УДПУ імені Павла Тичини зі спеціальностей 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;  

- член разової спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації Мартинюк 

Вікторії Валеріївни на тему: «Педагогічні умови формування національної ідентичності 

студентської молоді в закладах вищої педагогічної освіти у позааудиторній роботі»,  

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки; 

- член разової спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації Таран Альони 

Михайлівни на тему: «Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в 

умовах інклюзивної освіти засобами тренінгових технологій», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота; 

- експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі 

спеціальності «231 Соціальна робота»; 

- член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (НМК 11 з охорони здоров’я та соціального 

забезпечення); 

- керівник науково-дослідної теми для молодих вчених за рахунок загального 

фонду державного бюджету «Система соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (державний 

реєстраційний номер: 0119U103978); 

- координатор Гендерного центру УДПУ імені Павла Тичини; 



- заступник головного редактора наукового журналу «Соціальна робота та 

соціальна освіта»; 

- член редакційної колегії наукового журналу «Інноватика у вихованні»; 

- член редакційної колегії наукового журналу «Науково-педагогічний журнал»; 

- член секції МОНУ «Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, 

мисляче суспільство» (з 2021 р.); 

- член громадської ради при виконавчому комітеті Уманської міської ради (з 

2021 р.); 

- участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю: Всеукраїнська асоціація 

імені Василя Сухомлинського; Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи 

(International Association of Schools of Social Work, IFSW); Товариства істориків освіти 

Великої Британії (History of Education Society UK, HES); Всеукраїнської асоціації 

інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму. 

4) Чупіна К.О.  

- експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі 

спеціальності «053 Психологія». 

  5. Станішевська В. І.  

- член громадської спілки «Національна психологічна асоціація». 

  - член Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського. 

-член Громадської організації «Української асоціації сімейних психологів». 

  6. Козак О.Ю.  

  - член громадської спілки «Національна психологічна асоціація». 

   - член Української асоціації сімейних психологів. 

6) Моргай Л.А.  

- член Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського. 

10. Інше. 

1. Міщенко М. С. Переможець щорічного конкурсу, який організовує Рада молодих 

учених при Міністерстві освіти і науки України «Молодий вчений року» у номінації 

«Психологія». 

2. Міщенко М. С.  Підвищення кваліфікації на тему «Психологічна підтримка в 

умовах війни». 

3. Міщенко М. С. Підвищення кваліфікації на тему «Психологічна підтримка 

особистості в умовах війни. Як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах 

війни?». 

4. Міщенко М. С. Підвищення кваліфікації на тему «Перша психологічна допомога 

під час та після війни». 

5. Поліщук О.Р. Підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та 

психологів (Школа кар’єрного консультанта). Свідоцтво №43228283 від 14.01.2022 р. в 

обсязі 30 годин. 

6. Поліщук О.Р.  Взяла участь як учасниця Зимової школи волонтерства для 

молодих учених Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

(Сертифікат №1269 від 19 січня по 16 лютого 2022 року). Тривалість: 60 годин 

7. Поліщук О.Р. Доповідала на Міждисциплінарному PhD колоквіумі з питання 

підготовки докторів філософії в Україні та за кордоном (м. Умань, 21 лютого 2022 року). 

Тема доповіді: «Експериментальні дослідження у соціальній роботі (на прикладі 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAAahUKEwi_5u2jy5zJAhVE2SwKHWv7CWA&url=http%3A%2F%2Fwww.iassw-aiets.org%2F&usg=AFQjCNGOfTTfCTy1KonoH5am9dWxgVC6rA


дисертаційного дослідження «Формування соціально-психологічної готовності 

старшокласників до вступу до закладів вищої освіти»). 

8. Поліщук О.Р. Сертифікат №1355/22Д підвищення кваліфікації «Психологічна 

підтримка особистості в умовах війни. Як зберегти й підтримати психічне здоров’я в 

умовах війни?»» (13 квітня 2022 р., 1 кредит ESTC). 

9. Поліщук О.Р. Сертифікат №1936/22Д підвищення кваліфікації «Психологічна 

підтримка особистості в умовах війни» (20 квітня 2022 р., 1 кредит ESTC). 

10. Поліщук О.Р. Сертифікат засвідчує участь у ХХІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної 

невизначеності» (м. Київ, 24 травня 2022 р., 1,5 кредита ESTC). 

11. Поліщук О.Р.  Свідоцтво підвищення кваліфікації «Перша психологічна 

допомога під час та після війни (22 червня 2022 р., 1 кредит ESTC). 

12. Поліщук О.Р.  Сертифікат учасника Всеукраїнського фестивалю інноваційної 

психології з міжнародною участю, цим засвідчується підвищення кваліфікації 18 годин 

(0,6 кредита) у галузі психології (м. Умань). 

13. Поліщук О.Р.  Сертифікат учасниці ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції «Теорія та практика психокорекції особистості» 0,2 кредита ESTC 

(м. Умань, 27 жовтня 2022 р.) 

14. Поліщук О.Р. Підготовка учасника конкурсу соціальних проектів 

інклюзивного туризму «Подорожуємо без бар’єрів» Скомороху В. І. (м. Умань). 

15. Песоцька Ю.Ю. Участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт імені 

Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики» (Диплом 

ІІ ступеня, наказ від 19.09.2022 №39). 

16. Песоцька Ю.Ю. Участь у реалізації проєкту «Спільно. Точки зустрічі» за 

підтримки ЮНІСЕФ. 

17. Песоцька Ю.Ю. Участь у реалізації проекту «Ресурсний центр внутрішньо 

переміщених осіб» УДПУ імені Павла Тичини та Управління праці та соціального 

захисту населення Уманської міської ради 

18. Песоцька Ю.Ю. Участь у конкурсі «Моя академічна доброчесість», який був 

організований ХНПУ імені Г.С. Сковороди (17 травня 2022 р.) 

19. Песоцька Ю.Ю. «Соціальна реабілітація засобами музейної педагогіки як 

перспективний напрям соціальної роботи в умовах війни». Всеукр. студ. наук.-практ. 

онлайн конференції «Проблеми та перспективи соціальної роботи та психології в 

умовах війни», 19 травня 2022 року 

20. Песоцька Ю.Ю. Участь у Міждисциплінарному колоквіуму «Актуальні 

питання підготовки докторів філософії в Україні та закордоном» (21.02.2022) 

21. Песоцька Ю.Ю. Участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції з 

соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та 

технології» (11–12 березня 2022 року, м. Київ) 

22. Песоцька Ю.Ю. Участь у Зимовій школі волонтерства для молодих вчених 

(організатор – Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, 16.02.–

19.02.2022). 

23. Юрченко О.В. V Всеукраїнській. науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти» 31 травня 2022 р. м. Умань; 

24. Юрченко О.В. Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи» 6-7 жовтня 2022 

р., м. Умань. 



25. Юрченко О.В. Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

«Григорій Сковорода: діалог із сучасністю» 25 жовтня 2022 р., м. Умань. 

26. Юрченко О.В. ХІІІ Всеукраїнській інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика», 24 листопада 2022 р., 

м. Умань, 
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