
КАФЕДРАЛЬНА ТЕМА «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

У  межах  робочого  часу  викладачі  кафедри  соціальної  педагогіки  та  соціальної
роботи  працюють  над  кафедральною  темою  «Актуальні  проблеми  соціально-
педагогічної теорії та практики» (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)».

В  рамках  дослідження  теми  проведене  дослідження  проблеми  «Теоретико-
практичні основи розвитку молодіжної роботи в закладах вищої освіти». 

Практичне  значення полягає  у  впровадженні  наукових  положень  і  висновків
дослідження щодо теоретико-практичних основ розвитку молодіжної роботи в закладах
вищої освіти, зокрема, для підготовки майбутніх соціальних працівників до молодіжної
роботи. 

Результати  дослідження можуть  бути  впроваджені  у  розробку  навчально-
методичного  комплексу  до  навчального  курсу  «Молодіжна  робота»  (навчально-
методична програма курсу, навчально-методичний посібник курсу «Молодіжна робота»,
курс лекцій «Молодіжна робота»); навчального плану підготовки соціального працівника
освітнього  ступеня  «магістр»;  переліку  та  змісту  професійних  умінь  соціального
працівника,  що  реалізуються  в  навчальних  курсах  «Соціальна  політика»,  «Соціальна
молодіжна  політика»,  «Методика  роботи  в  оздоровчих  таборах»,  «Практикум
соціальної роботи», «Методика роботи дитячих та молодіжних організацій», Технології
соціальної  роботи»  для  науково-методичного  забезпечення  професійної  підготовки
здобувачів  вищої  освіти  всіх  освітніх  ступенів  спеціальності  «Соціальна  робота»
закладів  вищої  освіти.  Навчально-методичні  матеріали  можуть  бути  використані
закладами  вищої  освіти,  центрами  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,
неурядовими організаціями.

В рамках кафедральної теми відбувся захист дисертаційного дослідження Кучер
Г.М. на тему «Соціальна робота з вразливими категоріями населення в територіальній
громаді» (спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка) (керівник д.п.н. Кравченко О.О.).

Результати дослідження впроваджено у практику роботи Молодіжного центру
«START»  Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини  та
Школи  передового  досвіду  «Школа  соціальних  знань»  Управління  праці  й  соціального
захисту  населення  Уманської  міської  ради  та  Уманського  державного  педагогічного
університету імені Павла Тичини.

Викладацький та студентський колектив факультету взяли участь у Програмі
«Healthy Challenge» та вибороли ІІІ призове місце, отримали сертифікат на міні-грант
для розвитку здорового способу життя на суму 15 000 грн. (Організатори програми: CSR
Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення).

Ініціативна  група  Гендерного  центру  Уманського  державного  педагогічного
університету  імені  Павла  Тичини  (Коляда  Н.М.,  Кравченко  О.О.,  Войтовська  А.І.
отримала перемогу у конкурсному відборі проектних пропозицій, який був оголошений у
квітні 2019 р.  Управлінням  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту  Черкаської  обласної
державної  адміністрації.  Відповідно  факультет  соціальної  та  психологічної  освіти
Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини  став  базою
проведення Обласного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із гендерної
тематики  «Сім’я  від  А  до  Я»,  який  включено  до  календарного  плану  Управління
на 2019 рік. Отримано грант на 6000 грн.

Д.п.  н.,  проф.  Коляда  Н.М.  та  д.п.н.,  проф.  Кравченко  О.О.  були  учасниками
базового тренінгу «Активні громадяни» (програма Британської ради для молоді у галузі
міжкультурного діалогу і соціального розвитку; 3-7 червня 2019 р.). Здобуто перемогу у
конкурсі  проектів  «Student  Action:  Програма  розвитку  лідерських  компетенцій
студентів».  Відповідно  проект  «Академічна  доброчесність  як  складова  якості
освітнього процесу» отримає фінансову допомогу на реалізацію від Британської Ради у
2020 р.



Д.п.  н.,проф.  Кочубей  Т.Д.  7-11  жовтня  2019  року  була  учасником  навчальних
тренінгів з розвитку цифрової й дидактичної компетентностей вчителів закладів ЗСО в
рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням
інноваційних інструментів викладання MoPED» (ЄС №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-
CBHE-JP програми Erasmus+KA2).

Викладачі  кафедри соціальної  педагогіки  та соціальної  роботи Бойко О. М.  та
Скочко М. О.  (4-8  листопада  2019  р.,  м.  Київ)  взяли  участь  у  Міжнародному
інформаційному  тижні  програми  ЄС  Еразмус  в  Україні  (напрями:  Як  успішно
впроваджувати  проект  Жана  Моне;  Як  успішно  подавати  заявки  та  якісно
впроваджувати проекти з мобільності).

К.п.н.,  викладач  Кучер  Г.М.  є  учасником  грантового  проекту  благодійної
організації  «Фонд  родини  Нечитайло»;  проекту  «Соціальні  перевезення  Черкащини»;
Ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Громада дружня до дітей та молоді».

В межах кафедральної теми членами кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи було проведено:

- V фестивалю соціально-психологічних театрів серед учнівської та студентської
молоді «Почуй! Побач!»;

- Х зміни діяльності національно-патріотичного табору «Дія» у форматі конкурсу
студентських відеороликів  за темою «Академічна доброчесність: міфічна концепція чи
дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти?»;

-  ХІ  зміни  діяльності  національно-патріотичного  табору  «Дія»  «Пантелеймон
Куліш: життя, віддане просвітництву (з нагоди 200-річчя від дня народження)»;

-  ІІ  студентського  конкурсу  соціальних  проектів  з  питань  інклюзивного
реабілітаційно-соціального туризму «Подорожуємо без бар’єрів»;

-  І  міського  конкурсу  студентських  та  учнівських  наукових  робіт  із  гендерної
тематики;

- Обласного конкурсу учнівських та студентських наукових робіт «Сім’я від А до
Я».

Д.п.н.,  проф.  Кравченко О.О.  брала  участь у  підготовці  студентів  до участі  у
Всеукраїнському конкурсі наукових робіт: 

-  І місце  у  ІІ  турі  Всеукраїнського  конкурсу  наукових  робіт  «Майбутнє
туристичної галузі» за 2018-2019 н.р. (Київський національний торговельно-економічний
університет);

ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2018-
2019 н.р.  зі  спеціальності  «Актуальні  проблеми  інклюзивної  освіти»  (Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

Викладачі кафедри Коляда Н. М., Кравченко О. О., Бойко О. М., Левченко Н. В.,
Роєнко  С. О.,  Матрос  О. О.  пройшли  наукове  стажування  у  Ризькому  міжнародному
університеті «ISMA» (м. Рига, Латвія, 23-30 листопада 2019 р.). Мета стажування -
дослідити  стандарти  у  соціально-гуманітарній  сфері,  а  також  висвітлити  питання
освіти (управління людськими ресурсами,  європейськими проектами, і  розвиток вищих
навчальних закладів у сучасному світі).

Д.п.н., доцент Клименко Ю. А. пройшла за міжнародне стажування за навчальною
програмою  «Сучасні  методи  викладання  та  інноваційні  технології  у  вищій  освіті:
Європейський  досвід  та  світові  тенденції»  (Університет  фінансів,  бізнесу  та
підприємництва, Софія, Болгарія. Термін: 1 вересня  – 1 грудня 2019 р. Сертифікат №
BG/VUZF/481-2019 р.).

Викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Албул І.В., Ісаченко
В.П., Роєнко С.О., Бондаренко Г.В., Балдинюк О.Д., Гончар І.Г., Ревнюк Н.І. з 21 жовтня
по  22  листопада  2019  року  пройшли  стажування  на  курсах  підвищення  кваліфікації
науково-педагогічних працівників. Мета стажування - професійний розвиток відповідно
до  державної  політики  у  галузі  освіти  та  забезпечення  якості  освіти.  науковим
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результатом стажування стало написання наукової випускної роботи.
Викладачі  кафедри  соціальної  педагогіки  та  соціальної  роботи  є  членами:

Всеукраїнської асоціації 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) https://historyofeducation.org.uk/ 
Викладачами кафедри отримано 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на

твір (Моргай Л.А., Шевчук О.М., Полєхіна В.М.. Роєнко С.О., Кравченко О.О., Войтовська
А.І.,  Матрос  О.О.)  та  подано  12  заявок  (Матрос  О.О.,  Шевчук  О.М.,  Ісаченко  В.П.,
Підвальна Ю.В.).

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи проведено 2 Всеукраїнські
науково-практичні конференцію та 13 науково-методичних семінарів.

На  кафедрі  працює  20  наукових  гуртків,  в  яких  науково-дослідною  роботою
займається 160 студентів.

Упродовж звітного періоду в рамках виконання кафедральних тем викладачами
видано: монографій – 1; навчальних посібників – 4; статей у виданнях Scopus та Web of
Science – 3; статей у зарубіжних виданнях – 10; статей у фахових виданнях – 32; статей
у інших виданнях України – 31; тез доповідей – 65.

Зокрема:
Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму \ [Лепський В. В.,

Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.] ; МОЗ України, КЗ «Черкаський
обл.  центр медико-соц-ї  експертизи ЧОР»,  МОН України,  Уманський держ. пед.  ун-т
імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 562 с.

Левченко Н. Менеджмент соціальної роботи: методи прийняття управлінських
рішень :  Навчальний посібник /  Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини; укладачі: Н. В. Левченко. – Умань : ВІЗАВІ, 2019. – 120 с.

Основи  соціалізації  особистості  :  навчальний  посібник //  уклад.  І. О. Карпич.  –
Умань : Візаві, – 2019. – 118 с.

Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії  успішного абітурієнта) :
навчальний  посібник //  Авторський  колектив:  Н. Л. Шеленкова,  М. С. Міщенко,
О. Р. Поліщук,  С. Ю. Діхтяренко,  В. П. Ісаченко,  І. Г. Гончар,  Ю. А. Клименко,
М. В. Горенко,  І. А. Лівандовська,  О. М. Шевчук,  В. І. Станішевська;  [за  ред.
О. О. Кравченко]; МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені
Павла  Тичини.  –  Умань :  ВПЦ «Візаві»,  2019.  –123 с.  (рекомендовано  Вченою радою
університету, протокол № 14 від 28.05.2019 р.).

Чинники  успішного  працевлаштування:  теорія  та  практика:  Навчальний
посібник  //  Укл.:  Кочубей  Т.Д.,   Полєхіна  В.М.   –  Умань  :  ВІЗАВІ,  2019.  –  128 с.
(рекомендовано Вченою радою університету, протокол Вченої ради університету №7
від 19 грудня 2018 року)

Албул  І.  В. Соціальне  забезпечення  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування: українські інновації // Економічні горизонти. – 2019. – № 2 (9).
– С. 41-48.

Підвальна  Ю.  В. Формування  готовності  майбутніх  соціальних  працівників  до
роботи з людьми з інвалідністю / Ю. В. Підвальна  / /  Психолого-педагогічні проблеми
сучасної школи. Вип. 2 / МОН України  Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини  : / [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2019. – С. 81–88. 

Коляда  Н. М.,  Кравченко  О. О. Молодіжна  робота  як  засіб  неформальної
громадянської освіти / Н. М. Коляда, О. О. Кравченко // Проблеми підготовки сучасного
вчителя. – Вип. 19. – 2019. – С. 72–79.

Koliada,  N.  M.  and Kravchenko,  O.  O. (2019),  “Social  and economic  principles  of
supporting  people  with  disabilities  through  the  perspective  of  professional  rehabilitation”,

https://historyofeducation.org.uk/


Economies’ Horizons, no. 1(8), pp. 44–52.
Коляда  Н. М.,  Кравченко  О. О.,  Войтовська  А. І. Гендерне  виховання  в

педагогічній спадщині Василя Сухомлинського // Нова педагогічна думка. 2019. № 3 (99). С
157–160.

Кравченко  О. До  питання  соціально-психологічного  супроводу  студенток  із
сільській місцевості в умовах закладу вищої освіти // Інноваційна педагогіка. – 2019. – №
10. – С. 148-154.

Кравченко  О. Навчально-реабілітаційний  та  соціально-виховний  супровід
студентів з обмеженнями життєдіяльності // Народна освіта. - Випуск №2(38), 2019.

Кравченко  О. Інклюзивний  соціально-реабілітаційний  туризм  як  складова
соціальної  роботи у громаді  (на прикладі  м.Умань)  //  Науковий вісник Ужгородського
університету.  Серія:  «Педагогіка.  Соціальна  робота»:  зб.наук.  пр.  /  Ред.кол.  :
Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. Випуск 2 (45).

Кравченко  О. До  питання  надання  соціальних  послуг  одиноким  матерям  в
Україні  //  Проблеми  соціальної  роботи:  філософія,  психологія,  соціологія  [Текст].  –
Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (12). – С. 58-64.

Войтовська  А.  І. Навчально-реабілітаційний  та  соціально-виховний  супровід
студентів  з  обмеженнями життєдіяльності  /  О.  І.  Безлюдний,  О.  О.Кравченко,  А.  І.
Войтовська // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2019. – №2 (38). –
Режим доступу до журналу.: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5681 (12.06.19).
– Назва з екрану.

Гончар  І. Г. Психолого-педагогічний  супровід  дітей  з  інвалідністю  в  умовах
інклюзивної освіти / І. Г. Гончар // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка».  Одеса. –‒
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