
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Протокол № 5 

засідання Науково-технічної ради 

від 14 лютого 2020 року 

 
ГОЛОВА: доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційної 

діяльності та європейської інтеграції − Коляда Н. М. 

Секретар: провідний фахівець відділу науково-технічного розвитку та 

європейської інтеграції – Тинкован М .В. 

Присутні: 27 з 38 членів Науково-технічної ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про підсумки науково-дослідної діяльності колективу університету за 2019 р. та 

завдання на 2020 рік. 

Доп.: Коляда Наталія Миколаївна – голова Науково-технічної ради, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської 

інтеграції. 

2. Про виконання перспективного плану друкованої продукції у 2019 р. та планування 

видавничої діяльності університету на 2020 р. 

Доп.: Руденко Вікторія Миколаївна − начальник редакційного відділу. 

3. Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з відповідних галузей і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році та про 

проведення І етапу Всеукраїнської олімпіада. 

Доп.: Логіна Ліна Володимирівна − начальник відділу науково-технічного розвитку та 

європейської інтеграції. 

4. Про підготовку до ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт 

та ІІ туру Всеукраїнських олімпіад. 

Доп.: Логіна Ліна Володимирівна − начальник відділу науково-технічного розвитку та 

європейської інтеграції. 

5. Результати пілотування експериментальної програми з навчальної дисципліни 

«Методика навчання англійської мови», розробленої у рамках спільного проєкту МОН 

України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» 

(2013−2019 рр.). 

Доп.: Бондарук Яна Володимирівна − кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської мови та методики її навчання. 

6. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених за 2019 р. 

Доп.: Кравченко Оксана Олексіївна − доктор педагогічних наук, доцент, декан 

факультету соціальної та психологічної освіти; Чирва Ольга Григорівна − доктор 

педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки та 

бізнес-освіти. 

7. Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих учених на 2020−2022 роки. 



Доп.: Коляда Наталія Миколаївна – голова Науково-технічної ради, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської 

інтеграції. 

8. РІЗНЕ. 

8.1. Про рекомендування до друку праць викладачів університету. 

Доп.: Коляда Наталія Миколаївна – голова Науково-технічної ради, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської 

інтеграції. 

8.2. Про рекомендування до друку наукових фахових видань університету. 

Доп.: Коляда Наталія Миколаївна – голова Науково-технічної ради, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської 

інтеграції. 

8.3. Про перезатвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття ступеня 

вищої освіти «доктор філософії». 

Доп.: Коляда Наталія Миколаївна – голова Науково-технічної ради, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської 

інтеграції. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Коляду Н.М. Про підсумки науково-дослідної діяльності колективу 

університету за 2019 р. та завдання на 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити звіт про підсумки науково-дослідної діяльності колективу 

університету за 2019 р. та завдання на 2020 рік. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Руденко В. М. Про виконання перспективного плану друкованої продукції у 

2019 р. та планування видавничої діяльності університету на 2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Логіну Л. В. Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з відповідних галузей і спеціальностей у 2019/2020 

навчальному році та про проведення І етапу Всеукраїнської олімпіада. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 



Логіну Л. В. Про підготовку до ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських 

наукових робіт та ІІ туру Всеукраїнських олімпіад. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Бондарук Я. В. Результати пілотування експериментальної програми з 

навчальної дисципліни «Методика навчання англійської мови», розробленої у рамках 

спільного проєкту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель 

нового покоління» (2013−2019 рр.). 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Кравченко О. О., Чирву О. Г. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для 

молодих учених за 2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених 

за 2019 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Коляду Н. М. Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих учених на 2020−2022 роки. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. РІЗНЕ. 

8.1. Коляду Н. М. Про рекомендування до друку праць викладачів університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про 

рекомендування до друку навчально-методичного посібника у такій редакції 

«Організація виховного процесу в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку». 

Укладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Коломієць Наталія Андріївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент Резніченко Ірина Геннадіївна. 

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про рекомендування 

до друку навчального посібника у такій редакції «Новітня історія слов’янських народів. 



В 2-х частинах». Укладач: доктор історичних наук, професор Священко Зінаїда 

Василівна. 

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про 

рекомендування до друку навчального посібника у такій редакції «Музичне 

аранжування та обробка: українські народні та авторські твори. Ч. 1.: Чоловіче 

вокальне тріо». Укладач: кандидат педагогічних наук, доцент Семенчук Василь 

Васильович. 

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про 

рекомендування до друку навчального посібника у такій редакції «Булінг та 

кібербулінг як соціальна проблема в Україні». Укладачі: доктор педагогічних наук, 

професор Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент Кравченко 

Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент Албул Ірина Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент Підвальна Юлія Василівна, Песоцька Ю. Ю. 

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про 

рекомендування до друку колективної монографії у такій редакції «Громадські 

організації та спілки осіб з інвалідністю як суб’єкти надання соціальних та 

реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму в громаді». Автори: доктор 

педагогічних наук, доцент Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

професор Коляда Наталія Миколаївна, Каштан Сергій Миколайович, аспірант 

Молоченко Інна Анатоліївна.  

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про 

рекомендування до друку методичного посібника у такій редакції «English Exam 

Practice» з підготовки до складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 

(англійська мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Укладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Свиридюк Ольга Володимирівна. 

Рішення прийнято одноголосно. 

8.2. СЛУХАЛИ: 

Коляду Н. М. Про рекомендування до друку наукових фахових видань 

університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про 

рекомендування до друку наукових фахових видань університету: 

«Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету» 

(випуск 5). Головний редактор − доктор педагогічних наук, професор Безлюдний 

Олександр Іванович. 



«Проблеми підготовки сучасного вчителя» (випуск 20). Головний редактор − 

доктор педагогічних наук, професор Демченко Ірина Іванівна. 

«Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» (випуск 3). Головний 

редактор − доктор педагогічних наук, професор Совгіра Світлана Василівна. 

«Історико-педагогічний альманах» (випуск 1, 2020 р.). Головний редактор − 

доктор педагогічних наук, професор Сухомлинська Ольга Василівна. 

«Соціальна робота та соціальна освіта» (випуск 1, 2020 р.). Головний редактор − 

доктор педагогічних наук, професор Коляда Наталія Миколаївна. 

Рішення прийнято одноголосно. 

8.3. СЛУХАЛИ: 

Коляду Н. М. Про перезатвердження теми дисертаційного дослідження на 

здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії». 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді розглянути питання про перезатвердження теми 

дисертаційного дослідження Піковець Наталії Вікторівни на здобуття ступеня вищої 

освіти «доктор філософії» зі спеціальності 053 «Психологія» з попередньої редакції 

«Психічне здоров’я як чинник професійної діяльності викладача закладу вищої освіти» 

на нову редакцію «Збереження психічного здоров’я викладача закладу вищої освіти в 

контексті його професійної діяльності». 

Рішення прийнято одноголосно. 


