
Звіт 

про науково-дослідну роботу, що виконується на кафедрі соціальної 

педагогіки га соціальної роботи у межах робочого часу викладачів 

за 2018 рік 
1. Керівник НДР: д.пед.н., проф..Коляда Н.М. 

2. Номер державної реєстрації НДР: 

  «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики (реєстраційний номер 

0111 U 00 75 47)»; 

  Результати: 

Відповідно до кафедральної теми досліджено формування вмінь та якостей майбутніх 

соціальних працівників під час вивчення фахових дисциплін. Результатом цього є підготовка 

посібників «Методи соціальної роботи», «Менеджмент соціальної роботи», «Технології 

соціальної роботи». 

Досліджено роль державної підтримки у вирішенні соціальних проблем сучасної 

сім’ї, визначено особливості соціально-педагогічної роботи з сім'єю як одного з напрямів 

сімейної соціальної політики. 

Проаналізовано завдання, поставленні перед фахівцями соціальної сфери, для 

вирішення проблем людей, які опинилися у важких ситуаціях. 

Охарактеризовано специфіку соціальної роботи з людьми похилого віку. 

Проаналізовано напрямки роботи. Розкрито рівні, на яких базується соціальна робота з 

людьми похилого віку. 

Проаналізовано передумови виникнення і розвитку медико-соціальної роботи, 

з’ясовано суть поняття медико-соціальної роботи та її зміст. 

В рамках теми досліджено теоретичні та прикладні аспекти соціальної роботи, а саме: 

створення громадських організацій, планування діяльності соціальних служб, спрямованої на 

вирішення конкретних соціальних проблем за місцем проживання, технології та методики 

роботи соціального працівника, технологічні підходи до вирішення типових соціальних 

проблем різних категорій населення, зарубіжний досвід соціальної роботи, сфера діяльності 

соціальних працівників, професійна підготовка фахівців в галузі соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. 

Досліджувалися проблеми соціалізації дитинства та соціальної роботи з обдарованою 

особистістю. 

Результати наукових пошуків представлено у колективній монографії «Жінки в історії 

соціальної роботи»; у збірниках тез матеріалів конференцій: Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» 

(Умань, 12 жовтня 2018); «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеський 

національний політехнічний університет, кафедра соціальної роботи та кадрового 

менеджменту) та ін. 

У 2018 році був продовжений проект кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, а саме: реалізація «Програми соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та 

оздоровлення» спільно з ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» через створення 

майданчика соціально- педагогічного спрямування на базі тимчасового дитячого колективу 

(загону). 

У рамках розробки кафедральної теми у 2018 році захищено дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук (Клименко Ю.А.). 

Упродовж звітного періоду в рамках виконання кафедральної теми викладачами 



видано: монографій - 2; навчальних посібників - 20; статей у виданнях з імпакт-фактором- 

ЗО (іпсіехСорегпісиз); статей у зарубіжних виданнях - 13; статей у фахових виданнях— 17; 

статей у інших виданнях України -42. 

Викладачами кафедри отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 

(Карпич І.О., Коляда Н.М., Полєхіна В.М., Кочубей Т.Д., Бойко О.М.) та подано 8 заявок 

(Полєхіна В.М., Балдинюк О.Д., Бондаренко, Левченко Н.В., Підвальна Ю.В.). 

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи проведено 1 Всеукраїнську 

науково- практичну конференцію та 13 науково-методичних семінарів. 

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи навчаються аспіранти за 

спеціальністю 231 «Соціальна робота». 

Чекаленко В.Т. «Соціально-педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних 

працівників до організації дозвілля молоді» (3 рік навчання, декретна відпустка) 

Завалко А.М. «Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах 

інклюзивної освіти засобами тренінгових технологій» (2 рік навчання) 

Войтовська А.І. «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми 

протребами в умовах ВНЗ» (2 рік навчання) 

Скочко М.О. «Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг у сільській 

місцевості» (1 рік навчання) 

№ 

з/п 
Показники 

Заплановано 

(відповідно до 

проекту), 

одиниць 

Виконано 

(за 

результатами 

НДР), одиниць 

Відсоток 

виконання. 

% 

1. 
Публікації виконавців (авторів) за 

тематикою НДР: 

   

1.1. Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних: 

   

- Scopus    

- Web of Science    

- Index Copernicus  13  

1.2. 
Публікації в матеріалах конференцій, що 

входять до наукометричних баз даних 

Scopus тa/a6o Web of Science (a6o lndex 

Copernicus для суспільних та гуманітарних 

наук)* 

 30  

1.3. Статті у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань У 

країни: 

 17  

з них: в журналах з особливим 

статусом (рекомендовані секціями)**  ...  

  

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах 

доповідей та виданнях, що не включені до 

переліку  наукових фахових видань України 

(крім тих, що увійшли до п. 1.2.) 

 42  



1.5. Монографії та розділи монографій, 

опубліковані за рішенням Вченої ради 

закладу вищої освіти (наукової установи) 

 2  

1.6. Монографії та розділи монографій, 

опубліковані (або підготовлені і подані до 

друку) в іноземних видавництвах 

   

1.7. Підручники, навчальні посібники України  20  

1.8. Словники, довідники    

2. Підготовка наукових кадрів:    

2.1. 
Захищено докторських дисертацій за 

тематикою НДР 

 1  

2.2. 
Захищено кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР 

   

3. 

Охоронні документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за 

тематикою НДР: 

   

3.1. Отримано патентів України    

3.2. 
Отримано свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір 

 5  

3.3. Отримано патентів інших держав    

4. 
Участь з оплатою у виконанні НДР 

(штатних одиниць/осіб): 

   

4.1. Студентів    

4.2. Молодих учених та аспірантів    

Публікації викладачів 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

за 2018 рік 

Монографії (2) 

1. Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, 

Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, 

Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 

2. Гончар І.Г. Соціально-педагогічні ідеї у творчій спадщині Костянтина 

Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.) : моногр. / І. Г. Гончар. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2018. – 250 с. 

 

Навчальні посібники  

1. Проблеми лідерства і керівництва в малих групах : Навчальнийпосібник / 

Укладач: І. В. Албул – Умань : «ВІЗАВІ», 2018. 



 

2. Менеджмент соціальної роботи :Навчальнийпосібник / Укладачі: 

Н. В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : «ВІЗАВІ», 2018. – 221 с. 

 

3. Соціологіяособистості менеджера соціальноїроботи: навч. Посібник / уклад. 

О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 80 с. 

 

4. Соціальніпроблемизайнятостіна ринкупраці: навч. Посібник / уклад. 

О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 95 сю 

 

5. Методисоціальноїроботи :Навчальнийпосібник // МОН 

УкраїниУманськийдерж. пед. ун-т ім. Павла Тичини; уклад. : І.Г. Гончар. ‒ Умань : 

Візаві, 2018. – 117 с.  

 

6. Соціальнаполітика: навчальнийпосібник // уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. 

–  Вид. 3-е доповн. та переробл.– Умань : ВПЦ «Візаві», – 2018. – 172 с. 

 

7. Історіясоціальноїроботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Кравченко, 

О. О. Матрос; МОН України, Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Вид. 

3-е доповн. та переробл. – Умань : Візаві, 2018. – 185 с. 

 

8. Чинники успішного працевлаштування: теорія та практика  Навчальний 

посібник // Укл.: Кочубей Т.Д.,  Полєхіна В.М.  – Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 128 с. 

 

9. Технології соціальної роботи : навч. посібник / Уклад. Н.М. Коляда, Н.В. 

Левченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 338 с. 

 

10. Самовиховання і саморегуляція особистості : курс лекцій : навчальний 

посібник // Укладач : О.М. Шевчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 115 с. ю 

 

11. Ісаченко В. П. Соціальний менеджмент: навчальний посібник // Уклад. : 

В. П. Ісаченко. – Умань, 2018. – 126 с. 

 

12. Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками : навчальний посібник для 

студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення (Галузь 

знань 23 Соціальна робота) / [уклад.: А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. – Умань: 

Візаві, 2018. – 229 с. 

 

13. Інлюзивний туризм: навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. 

Перфільєва, А. І. Войтовьска. – Умань : ФОП Візаві, 2018. – 100 с.  

 

14. Етика соціальної роботи : навч. посібник / уклад. С. О. Роєнко. – Умань : 

Візаві, 2018.  
15. Теорія соціального забезпечення: навч. посібник / укладач Іващенко К. 

В. Умань: «Візаві», 2018. – 95 с.  

 
16. Художня культура світу: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 117 с. 

 
17. Методика викладання спеціальних дисциплін / Уклад.: Кочубей Т.Д. ; МОН 

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

соц. педагогіки та соц. роботи – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 120 с. 

 



18. Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (І – VІІІ 

зміни) : навч. посіб. \ [уклад. О. І. Безлюдний, О. О. Кравченко]. – Умань, 2018. – 220 с. 

 
19. Соціально-психологічний театр «ПОЧУЙ! ПОБАЧ!» : навч. посіб. / [уклад.: 

Н. В. Вдовиченко, О. О. Кравченко, Н. В. Круглій та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 

– 159 с. 

 

20. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи : навч. посібник / 

[уклад. : О. О. Кравченко]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 358 с. 

 

 

Методичнірекомендації до виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 

Соціальна робота  // Уклад. :Н. М. Коляда,  В. П. Ісаченко. Умань : Візаві, 2018. – 60 с. 

 

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази 

даних IndexCopernicus; 

1. Албул І.В. Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога 

// Збірник наукових праць «Педагогічні науки».– Випуск LXXXII. – Том 1. –  Херсон, 

2018. – С.199-204. 

 

2. Бойко О. М. Соціально-педагогічна робота з сім’ями вимушених переселенців / 

О. Б. Бойко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного 

університету - №84. – Херсон, 2018 р.  

3. Гончар І.Г. Сучасні вимоги до професійної підготовки соціального працівника 

/ І.Г. Гончар / Збірник наукових праць «Педагогічні науки». ‒ Херсон. ‒№82. ‒ 2018. ‒ 

С. 120‒125. 

 

4. Ісаченко В.П, Гончар І.Г. Ведення випадку у соціальній роботі: актуальні 

методи та особливості документування / В.П. Ісаченко, І.Г. Гончар // Наукові записки. 

Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 167. ‒ 

2018. ‒ С. 45‒48. 

 

5. Карпич І.О. Особливості соціалізації особистості в дитячих об’єднаннях / 

І. О. Карпич // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – № 1. – С. 788–790. 

 

6. Матрос О.О. Основні аспекти та напрями роботи уповноваженого Верховної 

Ради України з захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / О.О. Матрос // 

Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 1 (53) січень. – С. 98–103. 

 

7. Матрос О.О. Громадсько-благодійна діяльність Марії Вікторівни Лучицької у 

кінці XIX на початку XX століття / О.О. Матрос // Збірник наукових праць «Педагогічні 

науки». – Херсон, 2018. – № 80. – С. 224–228. 

 

8. Матрос О.О. Основні засади соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні / 

О.О. Матрос // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2018. – № 82. – 

С. 213–216. 

 

9. Матрос О.О. Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького / 

О.О. Матрос // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2018. – С.  



 

10. Шевчук О. М. Основи цілісного гармонійного розвитку особистості майбутніх 

соціальних працівників у процесі професійної підготовки / Шевчук О. М. // Збірник 

наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2.  

 

11. Моргай Л. А. Особливості роботи соціального працівника з людьми похилого 

віку / Л. А. Моргай // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. – Умань, 2018 – С.  

 

12.   Підвальна Ю. В. «Соціальна робота з сім’ями «групи ризику»  // Наукові записки 

Серія: Педагогічні науки : збірник наукових праць Центральноукраїнський державний 

педагогічний університетімені Володимира Винниченка Кропивницький: РВВ ЦДПУ 

ім. В. Винниченка / [ред. кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 

167]., 2018. – С. 72-76. (Входить до наукометричної бази IndexCopernicus) 

 

15. Підвальна Ю. В. Толерантність як професійно важлива риса майбутнього 

соціального працівника в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами у процесі 

інклюзивного навчання / Ю. В. Підвальна // Збірник наукових праць «Педагогічні 

науки» Херсонського державного університету. – Херсон: «Видавничий дім випуск 
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