
Додаток 3 

Секція 19. Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до 

європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація 

військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; 

підтримка обдарованої молоді та формування у дітей гуманістичного світогляду, 

моральної і громадянської позиції. 

Назва напряму секції: 5. Соціально-психолого-педагогічна реабілітація осіб з 

особливими освітніми потребами. 
 

ЗВІТ 

За 1 етап виконання наукової роботи (2020 рік) 
 

1. Назва НДР та категорія роботи: Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму, фундаментальна 

2. Керівник НДР: Кравченко Оксана Олексіївна 

3. Номер державної реєстрації НДР: 0119U103978 

4. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

5. Терміни виконання етапу: 01.01.20 – 31.12.22 рр. 

6. Обсяг коштів, виділених на виконання 1 етапу НДР, (тис. гривень): 300,000  

7. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків). 

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 дослідження: на основі теоретико-методологічного обґрунтування наукової 

проблеми розробити та апробувати систему соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму. 

Завдання дослідження: 

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. 

 

8. Результати виконання попереднього етапу (за наявності) (до 10 рядків). 

 

9.Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків).  

Вихідним етапом процесу наукового дослідження став аналіз первинних та вторинних 

джерел інформації з проблематики НДР.  

Результати першого етапу НДР на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних 

досліджень з цієї проблематики дозволили визначити сутність соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з ООП як комплексної, багаторівневої і динамічної системи 



заходів, спрямованих на відновлення, розвиток та утвердження соціального статусу 

особистості, її психологічних функцій, якостей, властивостей; захист психічного здоров’я та 

соціального благополуччя; соціальне залучення до повноцінної життєдіяльності та 

дієздатності, включення в соціальні відносини на основі усунення обмежень життєдіяльності 

та створення доступного середовища. 

Відповідно схарактеризовано міждисциплінарний підхід у дослідженні інклюзивного 

туризму, що передбачає синтез окремих наукових дисциплін та спроможний забезпечити 

комплексне обґрунтування і розробку функціонування системи соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з інвалідністю на методологічному, технологічно-практичному й 

організаційному рівнях.  

У цьому контексті з’ясовано нормативно-правові засади впровадження інклюзивного 

туризму як засобу реабілітації дітей та молоді з ООП. 

Визначено, що універсальним інструментом для розробки реабілітаційних заходів у 

взаємозв’язку галузей охорони здоров’я, освіти і соціальної сфери є Міжнародна кваліфікація 

хвороб для дітей і підлітків (МКФ-ДП), що дозволяє об’єднати три основних сфери надання 

послуг – медичних, соціальних (соціально-психологічний супровід) та освітніх щодо 

створення системи комплексної реабілітації як основного засобу інтеграції дітей та молоді з 

ООП у суспільство. 

За результатами дослідження встановлено, що важливою умовою забезпечення 

доступності для людей з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури є допомога у 

подоланні бар’єрів (інформаційних, освітніх, просторово-середовищних, емоційних та 

бар’єрів, що виходять з особистого характеру людини), які обмежують доступ до 

користування правами людини та основоположними свободами та перешкоджають їм брати 

участь у громадському, політичному, соціальному та культурному житті. 

У ході проведених досліджень встановлено, що інноваційною технологією соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з ООП виступає інклюзивний туризм, який 

забезпечує інтегративний потенціал усіх видів реабілітації: медичної, психолого-

педагогічної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, фізичної, соціальної, 

психологічної (відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів»). 

Обґрунтовано, що інклюзивний туризм виступає інноваційною формою у процесі 

надання наступних базових соціальних послуг: соціальної профілактики; соціальної 

адаптації; соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями; 

соціально-психологічної реабілітації, тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх 

замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю; супроводу під час інклюзивного 

навчання (згідно Класифікатора соціальних послуг – наказ № 643/34926 Міністерства 

соціальної політики України від 23 червня 2020 р.). 

Аналіз ситуації навколо поширення COVID-19 дав змогу встановити, що поряд з 

організаційними засадами забезпечення неперервності освітніх процесів поза увагою 

залишилося питання соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу. У 

цьому контексті особливої актуальності набуває необхідність психологічного супроводу та 

соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді з ООП, так і підтримки у дистанційному 

навчанні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10.Результати 1 етапу відповідно до технічного завдання: 

 

 

Номер 

етапу 

Назва етапу згідно з 

технічним завданням 

Заплановані результати 

етапу 

Отримані результати етапу 

1 Визначення методології, 

методів, гіпотези 

дослідження, 

обґрунтування його 

програми 

 

1. Вивчення, аналіз та 

узагальнення наукового 

досвіду з проблематики 

дослідження; 

2. Теоретичне 

обґрунтування 

міждисциплінарного 

підходу у дослідженні 

інклюзивного туризму; 

3. Розгляд філософських, 

педагогічних, соціальних, 

психологічних і 

методичних аспектів 

організації соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з особливими 

освітніми потребами з 

метою визначення 

методологічних позицій 

дослідження. 

Публікації: 

статті в журналах, що 

входять до 

наукометричної бази 

даних Web of Science, 

Scopus та/або Index 

Сореrnicus – 5; 

статті у журналах, що 

входять до переліку 

фахових видань України  

і мають ISSN,  статті у 

закордонних журналах – 

5; 

Монографії та/або 

розділи монографій – 8 

д.а.; 

Охоронні документи 

на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

– 3; 

апробовано наукові 

або науково-практичні 

результати – 3. 

 проаналізовано та 

систематизовано вітчизняні та 

зарубіжні розвідки з  

проблематики дослідження; 

 виявлено інтегративний 

потенціал різних дисциплін, 

включаючи інклюзивну 

освіту, педагогіку, соціальну 

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 

особливими освітніми 

потребами засобами 

інклюзивного туризму. 

Публікації: 

статті в журналах, що 

входять до наукометричної 

бази даних Web of Science, 

Scopus та/або Index Сореrnicus 

– 6; 

статті у журналах, що 

входять до переліку фахових 

видань України  і мають ISSN,  

статті у закордонних журналах 

– 20; 

Монографії та/або розділи 

монографій – 72 д.а.; 

Охоронні документи на 

об’єкти права інтелектуальної 

власності – 9; 

апробовано наукові або 

науково-практичні результати 

– 8. 



11. Наукова новизна (до 25 рядків). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

- визначено види соціально-психологічної реабілітації: елементарна, побутова, 

соціально-педагогічна, освітня, сімейна, рекреаційна, психологічна; 

- встановлено, що інноваційною технологією, яка комплексно інтегрує всі види 

реабілітації дітей та молоді з ООП, виступає інклюзивний туризм; поряд з реабілітаційним 

впливом інклюзивний туризм є потужним засобом оздоровлення, що виявляється у 

відновленні і розширенні адаптаційних можливостей організму, підвищення стійкості до 

впливу різноманітних факторів; завдяки своїй формі та змісту інклюзивний туризм сприяє 

формуванню мотивації до пізнання і творчості, тим самим виступає формою освітньо-

виховної діяльності завдяки реалізації базових загальнопедагогічних принципів: наочності, 

культуровідповідності, природовідповідності, співпраці, активності тощо; 

- визначено основні функції інклюзивного туризму (соціальна, відновлювана, 

психологічна, комунікативна, розвиваюча, освітньо-пізнавальна, особистісно-орієнтована, 

компенсаторна, реабілітаційна, адаптаційна, оздоровча, соціалізаційна), принципи 

(незалежності, залучення, інформативності, комплексності, індивідуального підходу, 

можливості для реалізації внутрішнього потенціалу, стимулювання саморозвитку, необхідної 

підтримки, гідності, рівності, суб’єктності, особливого підходу); 

- схарактеризовано, що серед усієї багатоманітності форм, методів, технологій, які 

застосовуються в інклюзивному туризмі, особливу увагу заслуговує природотерапія, яка має 

відновлювальний, оздоровчий та пізнавальний ефект, водночас є найбільш доступною і 

ефективною в умовах соціальної ізоляції. 

 

12. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 

20 рядків).  

Вивчення та узагальнення вітчизняного та міжнародного законодавства у сфері 

соціальної роботи, освіти та туризму, на відміну від існуючих розвідок (Перфільєва М. В., 

Карпич І. О. Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні. Молодий 

вчений. 2017. № 4. С. 418–421.) дали змогу уточнити нормативно-правові засади 

упровадження інклюзивного туризму в Україні. 

Поряд з основними підходами у процесі надання реабілітаційних послуг людям з 

інвалідністю (Остролуцька Л. І. Концепції реабілітації в контексті системних інституційних і 

історичних змін. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 2 (333), Ч. ІІ, 2020. С. 259–273), 

співробітниками НДР обґрунтовано міждисциплінарний підхід, який спроможний 

забезпечити комплексне обґрунтування і розробку функціонування системи соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з ООП засобами інклюзивного туризму. 

На відміну від існуючих розвідок у контексті вивчення проблеми інклюзивного 

туризму як одного з методів реабілітації  (Науменко Л. Ю., Лепський В. В., Макаренко С. В., 

Борисова І. С., Cемененко О. В. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби 

інвалідів. Український вісник медико-соціальної експертизи. 2015. № 2. С. 23–26.), 

схарактеризовано його як інноваційну соціальну послугу, що включає систему психолого-

педагогічних, соціально-виховних, освітньо-пізнавальних, корекційних, фізкультурно-

оздоровчих заходів для дітей та молоді з ООП в умовах туризму, спрямованих на їхню 

комплексну реабілітацію, оздоровлення та соціальну інтеграцію. 

Вивчення досвіду впровадження мистецьких практик для людей з інвалідністю 

(Broderick Sh. Arts practices in unreasonable doubt? Refections on understandings of arts practices 

in healthcare contexts. Arts & Health, 2011. DOI:10.1080/17533015.2010.551716.) дало змогу 

обґрунтувати позитивний реабілітаційний вплив мистецтва в поєднанні із засобам 

інклюзивного туризму. 

З метою підвищення ефективності реабілітаційних послуг дітям за допомогою 

створення системи комплексної реабілітації з упровадженням медичних, соціально-

психологічних, освітніх, правових, економічних, адміністративних заходів як основного 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B$


засобу інтеграції їх у суспільство, на основі наукової праці (Мартинюк В. Ю. Основні 

концепції реабілітаційної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності. НейроNews. 2019. 

№1 (102) C. 16–23.) обґрунтовано, що саме інклюзивний туризм є ефективної технологією 

комплексної реабілітації.  

 

13. Практична цінність результатів та продукції. 
 

Практична реалізація матеріалів дослідження виражена у їх використані під час 

грантового проєкту «Міжнародний художній симпозіум-пленер осіб з інвалідністю 

«Мистецтво без обмежень» за сприяння Українського культурного фонду (м. Умань, 13-24 

серпня 2020 року). Розроблений авторський проєкт «Центр зайнятості та професійного 

розвитку молоді та молоді з особливими потребами» здобув перемогу у Міському конкурсі 

бізнес-планів «Банк молодіжних ініціатив». Розроблено та подано проєкт «Інклюзивний 

туризм в умовах пандемії: можливості цифрових технологій» в рамках здійснення обмінів 

молоддю України та Литви відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської 

Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви. 

З огляду на виклики, пов’язані з поширенням COVID-19 та карантинними заходами, 

співробітниками реалізований проєкт «Соціальна інклюзія дистанційного освітнього 

процесу» із закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами Черкаської, 

Кіровоградської та Одеської областей. 

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.). 

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 (№ 01-

04\34 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); Центрального клубу собаківництва громадської організації «Товариство 

сприяння обороні України» (№ 01\31 від 17 листопада 2020 р.). 
 
14. Використання результатів роботи у освітньому процесі (до 5 рядків). 

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 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії (спеціальність 231 Соціальна робота), 5 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.); 2 студентів стали учасниками Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної 

освіти» на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(травень 2020 року). 
 
15. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи 
 

 Показники Заплановано 

(відповідно до 

запиту) 

Виконано (за 

результатами 
НДР) 

% 

виконання 

кількість кількість % 

1 Публікації виконавців (авторів) за 

тематикою НДР: 

   

1.1 Статті у журналах, що індексуються 

у наукометричних базах даних:  

5 6 120 

 Scopus  3  

 Web of Science  2  

 Index Copernicus  1  

1.2 Публікації в матеріалах 

конференцій, що індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus 

та/або Web of Science (або Index 

Copernicus для соціо- гуманітарних 

наук) 

Не заплановано  - 

1.3 Статті у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань 

України 

5 20 400 

 з них: в виданнях з особливим 

статусом (рекомендовані секціями) 

Не заплановано   

1.4 Публікації у матеріалах 

конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових видань 

України 

Не заплановано   

1.5 Монографії та розділи монографій, 

опубліковані за рішенням Вченої 

ради закладу вищої освіти (наукової 

установи) 

8 д.а. 72 д.а. 900 

1.6 Монографії та розділи монографій, 

опубліковані (або підготовлені і 

подані до друку) в іноземних 

видавництвах 

Не заплановано 2 монографії 200 

1.7 Підручники, навчальні посібники 

України 

Не заплановано 3 300 

1.8 Словники, довідники Не заплановано 4 400 

2 Підготовка наукових кадрів:    

2.1 Захищено докторських дисертацій 

за тематикою НДР. 

Не заплановано - - 

2.2 Захищено кандидатських дисертацій 

за тематикою НДР. 

Не заплановано 1 100 

3 Охоронні документи на об’єкти 

права інтелектуальної власності, 

створені за тематикою НДР: 

   

https://uu.edu.ua/


3.1 Отримано патентів України Не заплановано - - 

3.2 Отримано свідоцтв про реєстрацію 

авторського права України 

3 9 300 

3.3 Отримано патентів інших держав Не заплановано - - 

4 Участь з оплатою у виконанні 

НДР (штатних одиниць/осіб): 

   

4.1 Студентів 1 1 100 

4.2 Молодих учених та аспірантів 5 6 120 

 

13. Перелік виконавців (ПІБ, посада) 

 

Кравченко Оксана Олексіївна – с.н.с., доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету соціальної та психологічної освіти  

Міщенко Марина Сергіївна – с.н.с., кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології  

Левченко Наталія Володимирівна – с.н.с., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Резніченко Ірина Геннадіївна – с.н.с., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри виховних технологій та педагогічної творчості  

Чупіна Катерина Олександрівна – м.н.с., аспірант  

Войтовська Алла Іванівна – м.н.с., аспірант (до березня 2020 р.). 

Молоченко Інна Анатолівна – м.н.с., аспірант (з березня 2020 р.) 

Хоменко Анна Володимирівна – лаборант 

 

14.Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених 

дисертацій 

Монографія: 

за кордоном: 

- Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan : 

UniKS Press, 2020. 225 p. ISBN 978-83-953988-2-7; 

- Kravchenko O. O. Inclusive tourism as a scientific problem: an interdisciplinary approach. 

Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: collective 

monograph. 2nd ed. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. pp. 81–101; 

 

в Україні: 

- Кравченко О. О., Коляда Н. М, Каштан С. М.; Молоченко І. А. Громадські організації 

та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти надання соціальних та реабілітаційних послуг 

засобами інклюзивного туризму в громаді : монографія. Умань : Візаві, 2020. 202 с.; 

- Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. Збереження психічного здоров’я у 

фахівців інклюзивно-ресурсних  центрів :  монографія. Умань : Візаві, 2020. 212 с.; 

- Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / О. О. Кравченко, 

М. С. Міщенко, Н. В. Левченко та ін. Умань : Візаві, 2020. 144 с.; 

- Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення : 

колективна монографія / Т. В. Семигіна, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, Т. Д. Кочубей та ін. 

Умань : Сочінський М. М., 2020. 316 с.; 

- Кравченко О. О., Кривоколинська Н. М., Стрельченко Н. А., Каштан С. М. 

Каністерапія як інноваційний напрям соціально-психологічної реабілітації дітей з 

особливими освітніми потребами : монографія. Умань : Сочінський М. М., 2020. 224 с. 

- Актуальні проблеми соціальної роботи : теорія і практика : колективна монографія 

/ І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко та ін. ; за ред. Н. М. Коляди. Умань : Візаві, 2020. 



234 с. 

- Психологічний супровід і соціально-педагогічна робота в закладі освіти : теорія та 

практика : колективна монографія / І. В. Албул та ін. ; за ред. О. Д. Сафіна. Умань : Візаві, 

2020. 395 с. 

 
Посібник 

 

- Історико-культурні, природно-заповідні та лікувально-оздоровчі об’єкти Черкащини 

крізь призму інклюзивного туризму : довідник / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, 

І. Г. Резніченко , К. О. Чупіна та ін. Умань : Візаві. 227 с. 

- Доступність об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами : навч.-метод. довід. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, 

І. Г. Резніченко, К. О. Чупіна та ін. Умань : Візаві, 2020. 153 с. 

- Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні : навч. посібн. / уклад.: 

Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, І. В. Албул та ін. Умань : Візаві, 2020. 202 с. 

- Рослинотерапія в умовах закладу освіти : навч.-метод. довід. / Н. М. Коляда, 

О. О. Кравченко, Л. П. Перфільєва та ін. Умань : Візаві, 2020. 

- Кравченко О. О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. Від різноманітності – до рівності : 

довідник професій крізь призму профорієнтації та професійної реабілітації людей з 

інвалідністю. Умань : Візаві, 2020. 281 с. 

- Міщенко М. С. Психологія життєвої кризи особистості :  навч.-метод. посіб. Умань : 

Візаві, 2020. 154 с.  

- Супроводжувач осіб з інвалідністю : навч.-метод. посіб. / О. О. Кравченко, 

М. С. Міщенко, Н. В. Левченко та ін. Умань : Візаві,  2020. 110 с.  

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopusта/або Web of Science(або 

Index Copernicusдля соціо- гуманітарних наук) 

 

1. Kravchenko O., Oksom P., Voitovska A., Albul I. Gender socialization of students with 

disabilities: Ukrainian practicies. AMAZONIA INVESTIGA. MAR. 2020 Vol: 9 issue. 27. pp. 260–

267. (Web of Science) 

2. Kravchenko O., Pyzhianova N., Pidvalna U., Reznichenko I. Education a activity of 

P. Kulish: book publishing and folklore preservation. Аmazonia investiga. FEB 2020 Vol: 

9 issue. 26. pp. 282–290. (Web of Science) 

3. Kravchenko O., Shelenkova N., Mishchenko M. Development of Psychological Readiness 

of the High School Students to Enter Higher Educational. Advances in Intelligent Systems and 

Computing. 2020. AISC, Vol. 1209. pp. 407–413. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50791-

6_52 (Scopus) 

4. Koliada N., Kravchenko O., Nataliia Levchenko. Youth Workers and Innovative 

Development of Social Work. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. AISC, Vol. 

1209. pp. 421–430. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50791-6_54 (Scopus) 

5. Koliada N., Kravchenko O. Quality of social workers’ training: the essence of the issue. 

Zeszycie Naukowym PWSZ im. Witelona w Legnicy. 2020. 35 (2). pp. 37–53. (Index Copernicus) 

6. Mukoviz O. P., Kravchuk O. V., Hritchenko T. Ya., Reznichenko I. G., Yashchuk O. M. 

Aspects of distance learning in the system of continuous education of elementary school teachers the 

Ukrainian context. Revista ESPACION. 2020. Vol. 41.  Issue 16. P. 29. (Scopus) 

 

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, з них: в 

журналах з особливим статусом (рекомендовані секціями) 

1. Коляда Н. М., Кравченко О. О. Практичний досвід формування «soft-skills» в умовах 

закладу вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка». 2020. № 27. Т. 3. С. 137–145. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/27.203686 



2. Кравченко О. О. Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних працівників в 

умовах ЗВО. Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини. 2020. № 1. С. 95–104. 

3. Кравченко О. О. Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму. Актуальні 

питання корекційної освіти: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : 

Ковальчук О. В., 2020.  Вип. 16. Т. 1. С. 142–153. 

4. Кравченко О. О. Організаційно-змістові засади дистанційного навчання у ЗВО 

України в умовах карантинних обмежень. Міжнародний науковий журнал «Університети і 

лідерство». 2020. № 1(9). С. 118–135. 

5. Кравченко О. О., Кучер Г. М. Захист прав жінок на рівні громади: досвід міста 

Умань. Інноватика у вихованні. 2020. Т. 2. № 11. С. 14–21. 

6. Кравченко О. О., Міщенко М. С. Дослідження психологічного стану в умовах 
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