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Тематичний план затверджено у обсязі
670,010 тис. гривень
Міністерство освіти і науки України
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Уманський державний
педагогічний університет імені
Павла Тичини
_____________П. Ю. Курмаєв
"_______"______________ 2020 року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень та розробок, які виконує
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році
(підстава: Наказ МОН України від 09 квітня 2020 року № 490)
№
з/п

1

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника,
науковий ступiнь
2

Підстава до
Обсяг
Терміни
виконання фінансування
виконання на поточний
дата, №
документу
рiк, тис.грн.
3

4

5

Очікувані результати в поточному році

Наукові секції за
фаховими
напрямами

6

7

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
1.

Фольклористичні дослідження
хорового виконавства та
народного танцю Центральної
України

05.02.2019
№ 129

2019
2021

370,010

31.01.2019
№ 96

№ держреєстрації: 0119U002192
Наукова робота

1. Розробка карти музичних та хореографічних
жанрів Центральної України;
2. Дослідження основних фольклорних жанрів
Центральної України (зокрема, Середньої
Наддніпрянщини) на прикладі музичної та
хореографічної спадщини;
3. Дослідження впливу музичної освіти в регіоні
на процес формування специфіки
народопісенного виконавства.

Актуальні проблеми
українознавства,
літературознавства,
мистецтвознавства,
мовознавства та
соціальні
комунікації

Пиж'янова Наталія
Володимирівна, без звання,
канд. мистецтвознавства
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 сучасного
світогляду, моральної і громадянської позиції
2.

Соціально-психологічна
реабілітація дітей та молоді з
особливими освітніми

03.02.2020
№ 115

2020
2022

300,000

1. Систематизація покажчика вітчизняних та
Актуальні проблеми
зарубіжних праць із проблематики дослідження.
педагогіки,
2. Обґрунтування міждисциплінарного підходу у
психології та

1

1

2
потребами засобами
інклюзивного туризму
№ держреєстрації: 0119U103978
Наукова робота
Кравченко Оксана Олексіївна,
проф., д-р пед. наук

3
09.12.2019
№ 1529

4

5

6
7
дослідженні соціально-психологічної реабілітації
соціології;
дітей та молоді з інвалідністю засобами
інтеграція до
інклюзивного туризму з метою виявлення
європейського
інтегративного потенціалу різних навчальних
науково-освітнього
дисциплін, включаючи інклюзивну освіту,
простору; соціальнопедагогіку, соціальну роботу, психологію,
психологічна
економіку, краєзнавство, географію, соціальну
реабілітація
політику, молодіжну роботу, медицину,
військовослужбовці
маркетинг.
в з місць військових
3. Визначення теоретико-методологічних засад
конфліктів, сімей
дослідження системи соціально-психологічної
поранених і
реабілітації дітей та молоді з обмеженнями
загиблих...
життєдіяльності засобами інклюзивного
туризму.

Всього обсяг фінансування за тематичним планом на 2020 рік: 0,000(Ф) + 0,000(П) + 0,000(Р) +
670,010(НР) + 0,000(НТР) = 670,010 тис.грн.
Проректор з інноваційних досліджень та
європейської інтеграції

Н.М. Коляда
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