
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

 

 

Протокол № 7 

засідання Науково-технічної ради  

від 17 червня 2020 року  

 

ГОЛОВА: доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних 

досліджень та європейської інтеграції − Коляда Н. М.  

Секретар: провідний фахівець відділу науково-технічного розвитку та 

європейської інтеграції – Тинкован М.В.  

Присутні: 28 з 38 членів Науково-технічної ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про виконання плану захистів дисертаційних досліджень за перше 

півріччя 2020 року. 

Доп.: Чирва Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач відділу аспірантури і докторантури. 

2. Звіти керівників науково-дослідних робіт, які виконуються 

співробітниками університету за рахунок коштів державного бюджету,  за 

перше півріччя 2020 р. 

Доп.: Пиж’янова Наталія Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри музикознавство та вокально-хорового мистецтва; 

Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент, декан 

факультету соціальної та психологічної освіти. 

3. Про розвиток наукометричної діяльності викладачів університету. 

Доп: Колмакова Віра Олексіївна – координатор з організації 

наукометричної діяльності університету, старший викладач кафедри 

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. РІЗНЕ.  



1. СЛУХАЛИ: 

Чирву Г. М. Про виконання плану захистів дисертаційних досліджень за 

перше півріччя 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Пиж’янову Н. В., Кравченко О. О. Звіти керівників науково-дослідних 

робіт, які виконуються співробітниками університету за рахунок коштів 

державного бюджету,  за перше півріччя 2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіти керівників науково-дослідних робіт, які виконуються 

співробітниками університету за рахунок коштів державного бюджету,  за перше 

півріччя 2020 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Колмакову В.О. Про розвиток наукометричної діяльності викладачів 

університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. РІЗНЕ. 

4.1. СЛУХАЛИ: 

Коляду Н. М. Про рекомендування до друку праць викладачів 

університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про 

рекомендування до друку наукових і навчально-методичних праць викладачів 

університету:  

монографії у такій редакції «Застосування інтерактивних методів у 

навчанні молодших школярів (дидактичний аспект)». Автор: кандидат 

педагогічних наук, доцент Коломієць Наталія Андріївна. 

Рецензенти: 

Кравчук О. В. − доктор педагогічних наук, доцент кафедри фахових 

методик у початковій школі Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; 

Кушнірук С. А. − доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

історії педагогіки Національного педагогічного університету 

іменіМ. П. Драгоманова; 

Добош О. М. − кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету. 

 

Монографії у такій редакції «Формування пізнавально-інтелектуальної 

компетентності майбутніх учителів». Автор: кандидат педагогічних наук, доцент 

Дзюбенко Ірина Анатоліївна 



Рецензенти: 

Бялик О. В. − доктор психологічних наук, доцент Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Москальова Л. Ю. − доктор педагогічних наук, професор 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького;  

Федорченко Т. Є. − доктор психологічних наук, доцент Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

 

Публіцистичного наукового видання у такій редакції «Святиться учителя 

ім’я». Укладачі: Полєхіна В. М., Нестругіна Л. М. 

Рецензенти: 

Поліщук В. А. − доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Коноваленко О. С. – головний редактор Всеукраїнського громадсько-

політичного тижневика «Освіта», заступник голови Всеукраїнського 

педагогічного товариства ім. Гр. Ващенка, лауреат премій «Золоте перо» та 

«Незалежність» Національної спілки журналістів України; 

Албул І. В. − кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціальної педагогічки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Монографії у такій редакції «Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до формування логічних умінь в учнів: теорія та методика». Автор: 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання 

Ящук Олена Миколаївна. 

Рецензенти: 

Бахмат Н. В. – д-р. пед. наук, проф. кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко; 

Комар О. А. – д-р. пед. наук, проф., завідувач кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій в початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Красюк Л. В. – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, теорії і 

методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

Посібника у такій редакції «Практичний курс англійської мови». Укладачі: 

Я. А. Бойко, І. В. Холод. 

Рецензенти: 

Бахов І. С. – доктор педагогічних наук, професор, директор Центру 

перекладу та вивчення мов Міжрегіональної Академії правління персоналом, 

завідувач кафедри іноземних мов Українсько-Арабського інституту 

міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса; 

Безкоровайна О. В. – доктор педагогічних наук, професор Рівненського 

державного гуманітарного університету; 



Білецька І. О. – доктор педагогічних наук, професор Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Навчального посібника у такій редакції «Українська мова за професійним 

спрямуванням. Практикум». Укладач: професор кафедри практичного 

мовознавства Кучеренко Ірина Анатоліївна. 

Рецензенти: 

Пентилюк М. І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

Херсонського державного університету; 

Кулик О. Д. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; 

Йовенко Л. І. – доктор педагогічних наук, доцент, професор української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Монографії у такій редакції «Соціально-психологічна реабілітація дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології 

природотерапії». Автори: Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В., 

Резніченко І. Г., Бойко О. М., Молоченко І. А., Чупіна К. О., Загоруйко В. А. 

Рецензенти: 

Яценко Т. С. – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН 

України, завідувач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; 

Рассказова О.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи та соціальної педагогіки Харківської гуманітарно-

педагогічної академії; 

Коляда Н.М. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з інноваційних 

досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

Навчально-методичного довідника «Історико-культурні, природно-

заповідні та лікувально-оздоровчі об'єкти Черкащини крізь призму інклюзивного 

туризму» Укладачі: Кравченко О. О., Міщенко М. С., Резніченко І. Г. та ін. 

Рецензенти: 

Наровлянський О. Д. – кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

навчально-методичної роботи Українського державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді; заслужений вчитель України; 

Рассказова О.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи та соціальної педагогіки Харківської гуманітарно-

педагогічної академії; 

Коляда Н.М. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, завідувач науково-дослідної 

лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини». 

Рішення прийнято одноголосно. 



 

4.2. СЛУХАЛИ: 

Коляду Н. М. Про зміну тем дисертаційного дослідження на здобуття 

ступеня доктора філософії. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про зміну 

теми дисертаційного дослідження Кравчук Інни Олександрівни на здобуття 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки з 

«Розвиток жіночої освіти у Великій Британії» на «Розвиток жіночої освіти у 

Великій Британії у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття». 

Науковий керівник: Заболотна Оксана Адольфівна – доктор педагогічних наук, 

професор. 

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про зміну 

теми дисертаційного дослідження з «Київська школа істориків-аграрників другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття» на «Київська школа істориків-аграрників 

в добу незалежності». Науковий керівник: Священко Зінаїда Василівна – доктор 

історичних наук, професор. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4.3. СЛУХАЛИ: 

Коляду Н.М. Про рекомендування до друку наукового фахового видання 

університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Вченій раді університету розглянути питання про 

рекомендування до друку наукового фахового видання університету 

«Порівняльно-педагогічні студії» (випуск 1, 2020 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 


