
Звіт про наукову роботу 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи за 

2020 рік. 

Наукова робота на факультеті педагогіки, психології та соціальної 

роботи реалізується шляхом виконання кафедральної науково-дослідної 

роботи, яка виконується викладачами за рахунок другої половини робочого 

дня, підготовки наукових публікацій різних типів, підготовку науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, студентської 

науково-дослідної роботи та наукової діяльності комунікативного характеру 

(діяльність для освітлення наукових досягнень співробітників у 

національному та міжнародному масштабах) 

 

1. КАФЕДРАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

Науковці факультету протягом 2020 року виконували відповідні етапи 

плану виконання наукових тем на кафедрах: 

 кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти «Тенденції 

розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у 

вітчизняну педагогічну практику»  (2016-2020 рр., керівник – д.пед.н., доц. 

Олійник М.І.);  

 кафедра педагогіки та методики початкової освіти – 

«Теоретико-методологічні та методичні інновації у професійно-педагогічній 

підготовці фахівців у контексті вимог входження в міжнародний освітній 

простір»» (2016-2020 рр., керівник – проф. Іванчук М.Г.); 

 кафедра педагогіки та соціальної роботи - «Проблеми 

соціалізації особистості в умовах соціальних змін» (2016-2020 рр., керівник – 

доц. Петрюк І.М.); 



 кафедра музики – «Методологічні засади підготовки майбутнього 

педагога-музиканта в системі вищої освіти» (2016-2020 рр., керівник - 

доц. Лісовий В.А.); 

 кафедра психології – «Вплив інформаційно-комунікативного 

простору на психологічні особливості та особистісні ресурси людини в 

умовах нестабільного суспільства» (2017 -2021 рр., керівник – доц. Андрєєва 

Я.Ф.); 

 кафедра практичної психології – «Психологічні особливості 

функціонування сім’ї: девелопментаністський, гендерний, культурологічний, 

ситуаційно-психологічний та міжгенераційний аспекти. » (2017-2021 рр., 

керівник – доц. Радчук В.М.). 

 

2. НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ 

2.1. Наукові публікації викладачів 

За звітній період науково-педагогічні працівники факультету  

результати наукових досліджень представляли у закордонних та вітчизняних 

друкованих виданнях. За 2020 рік опубліковано: 

№п/п Тип видання Кількість публікацій 

(по факультету) 

1 Монографії  закордонні (окремі розділи) 5 

2 Монографії вітчизняні 1 одгноосібна 

5 колективних 

3 Навчальних посібників 7 

4 Методичних публікацій 5 

5 Публікації у фахових закордонних 

журналах 

 

6 Рейтингові закордонні (що входять до 

наукометричних баз даних Scopus) 

13 

7 Рейтингові закордонні (що входять до 

наукометричних баз даних Web of Science 

(WoS) 

6 

8 Рейтингові закордонні (що входять до 

наукометричних баз даних Index 

Copernicus) 

1 

9 Інші закордонні (не рейтингові) 3 

10 Публікації у фахових українських  



виданнях: 

11 Рейтингові вітчизняні видання (що 

входять до науко-метричних баз даних 

Index Copernicus)  

 

45 

12 Українські фахові видання. Категорія Б 17 

13 Матеріали  закордонних конференцій 8 

14 Матеріали Міжнародних українських 

конференцій 

39 

15 Матеріали Всеукраїнських конференцій 21 

16 Публікації зі  студентами 133 

 

3.2.Наукові видання факультету 

На факультеті у травні 2020 року для висвітлення результатів наукових 

досліджень з актуальних теоретичних та прикладних педагогічних і 

соціально-психологічних аспектів розвитку освіти, науки та суспільства було 

засновано науковий журнал «Освітньо-наукові діалоги» (головний редактор – 

Федірчик Т.Д.), призначений для науковців, науково-педагогічних 

працівників, фахівців освітньої та соціально-психологічної галузі, 

докторантів, аспірантів, студентів та активно проводиться підготовча робота 

по виконанню умов включення наукового видання до переліку фахових 

видань  України категорії «Б».  

Викладачі факультету є членами редколегій 2-х закордонних наукових 

видань, та 6 українських фахових видань категорії «Б». 

3. ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

За 2020 рік на факультеті захищено 1 докторську та 2 кандидатські 

дисертації: 

- захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

наук: Гуляс І.А. Тема дисертації: «Аксіопсихологічне проектування життєвих 

досягнень особистості» за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова 

психологія; 

- захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук Микитейчук Х.І. Тема дисертації: «Підготовка дитини до школи в 

системі дошкільної освіти Республіки Польща» (22.09.2020); 



- захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук: Рудницька-Юрійчук І.Р. Тема дисертації: «Розвиток української 

дошкільної освіти й виховання в США та Канаді» (22.09.2020).  

У 2020 році науковцям факультету присуджено 1 вчене звання 

професора та 7 вчених звань доцента. 

На факультеті проводиться навчання здобувачів третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти за ОНП «Освітні, педагогічні науки» та ОНП 

«Професійна освіта». 

 

4. ІНШІ ФОРМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

4.1 Робота в спеціалізованих вчених, експертних радах, методичних 

комісіях МОНУ: 

проф. Іванчук М.Г.: 

• Член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 в Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова по захисту 

кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія;  

• Член редакційної колегії науково-методичного журналу «Освітній 

простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти» Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; 

• Член редакційної колегії журналу «Науковий часопис національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні 

науки» 

проф. Федірчик Т.Д. 

• Член редакційної колегії фахового журналу «Гірська школа 

Українських Карпат» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»). 

•  «Педагогічна освіта: теорія і практика» (Камянець-Подільського 

національного університету) 

 



проф. Романюк С.З. 

• Член науково – методичної комісії  сектору фахової передвищої 

освіти Науково – методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

• Член експертної групи проектів підручників – 1-5 класів 

(Українська мова для нацменшин) закладів загальної середньої освіти 

Міністерства освіти і науки України; 

• Член експертної групи проектів підручників для учнів 3-х класів 

закладів загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України. 

• Член наукової ради журналу «Studia Gdanskie. Wizje i 

rzeczywistosc» Гданської вищої школи гуманістичної (Польща). 

• Член редакційної колегії фахового журналу «Гірська школа 

Українських Карпат» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»). 

Проф. Олійник М.І.  

• Член редколегії Міжнародного журналу соціальних та освітніх 

інновацій (International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) 

ISSN/ ISSN – L (print): 2392 – 6252, ISSN (online): 2393 – 0373). 

• Член редколегії наукового журналу «Освітній простір України» 

 (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»).  

канд. пед. наук, доц. Шевчук К. Д. 

• Член експертної групи електронних версій підручників для 

закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 

закладів загальної середньої освіти 

канд. пед. наук, доц.  Предик А.А. 

• Член експертної групи електронних версій підручників для 

закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 

закладів загальної середньої освіти. 



5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

5.1. Співпраця з закордонними науковими закладами 

На факультеті у 2020 році було ініційовано заключення договорів про 

співпрацю з: 

- Повітовим центором ресурсів та освітньої допомоги (м.Сучава, 

Румунія) 

- Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі 

(м. Телаві, Грузія). 

Протягом звітного періоду співробітники кафедр факультету 

педагогіки, психології та соціальної роботи продовжують співпрацю з: 

• Сучавським університетом імені Штефана Чел Маре (м. Сучава, 

Румунія); 

• Університетом Яна Кохановського в м. Кельце (м, Кельце, 

Польща); 

• Краківським педагогічним університетом (м. Краків, Польща); 

• Вищою педагогічною школою Каринтії (м. Клягенфурт, Австрія); 

• Католицьким університетом (м. Фрайбург, Німеччина); 

• Університетом Аугсбурга (м. Аугсбург, Німеччина) 

• Гданською вищою школою гуманітарною в м.Гданську (Польща); 

• Краківським педагогічним університетом (м Краків, Польща); 

• Луанським університетом Ван Си (Китай). 

 

5.2. Участь у міжнародних проектах 

На факультеті здійснюється навчання за програмою «Подвійний 

диплом», Вища школа лінгвістична (м.Ченстохово, Польща) для здобувачів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для 

спеціальності «Початкова освіта» та «Соціальна робота».  

У 2020 році  на факультеті розпочато нові проекти міжнародної 

наукової співпраці: 



• Телеміст: Вища Лінгвістична школа в м.Ченстохові (Польща),-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (кафедра 

педагогіки та методики початкової освіти) з проблеми подальшої співпраці з 

підготовки фахівців початкової освіти у рамках програми «Подвійний 

диплом», підвищення кваліфікації, стажування;  

• Італійсько-український проект для студентів ВНЗ та вчителів в 

Україні : «Inclusione educativa, esperienze e pratiche della realt? italiana». - 

«Інклюзивне навчання- досвід та практичні приклади з італійських реалій». 

(12.11.20- 02.12.20р.); 

• Послуги територіальних та позашкільних установ в Італії. 

Профорієнтація – Франческо Б’янко та Алессандро Вентуріні (Референт 

Служби освітньої інтеграції учнів з інвалідністю при муніципалітеті 

Феррари). 

• Вебінари з дистанційного навчання для вчителів, 

організованих Cвітовою Координаційною Виховно –Освітньою Радою 

(СКВОР) Світового Конґресу Українців у співпраці з Національною 

Українською Освітньою Радою КУК (Канада)- 19-25 жовтня 2020. 

• Бінаціональний проєкт «Діалог Схід-Захід: роль і функції соціальної 

роботи на тлі суспільних процесів трансформації» (Католицький університет 

м. Фрайбург (Німеччина) та Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича (Україна), жовтень-грудень 2020 р.); 

• Проєкт «Інклюзія?! Підхід та відношення до інвалідності в минулому 

та сьогоденні в Україні та в Німеччині» в рамках програми «Meet up! Deutsch 

– Ukrainische Jugendbegegnungen», міжнародні партнери: Університет м. 

Аугсбург (Німеччина) та Університет прикладних наук м. Кемптен 

(Німеччина) – з липня 2020 р. – по нині. 

• Італійсько-український проєкт «EDUC – Інклюзивна освіта в Україні 

та Чернівецькій області – Україна» CUP Е97B18000100009 учасників-

партнерів італійських – Municipality of Ferrara, Comprehensive Institute Nr. 6 

«Cosmé Tura» of Ferrara, Social Cooperative «Il Germoglio» of Ferrara, Social 



Cooperative «La Città Verde» of Pieve di Cento (Bologna), Association Italia-

Ucraina (Bologna), Association «Croce Verde» (Green Cross) of Meldola-

Predappio (Forlì-Cesena) та українських – Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, ЗОШ № 24 м. Чернівців, Громадська 

організація «Особливі серед нас» (м.Чернівці), Центр реабілітації 

«Дзвіночок», Асоціація «Добрі люди Буковини» (м. Кіцмань Чернівецької 

області). Фінансував проєктну пропозицію Regione Emilia-Romagna (Italy). 

 

5.3. Наукове стажування викладачів факультету за кордоном 

На факультеті протягом 2020 року 4 викладачів пройшли міжнародне 

стажування: 

• Балахтар В.В., 05.11.2019 - 05.02.2020, Вища школа лінгвістична 

у Ченстохові (Республіка Польща), 180 год.; звіт про стажування заслухано 

18.02.2020 р., протокол №8. 

• Перепелюк І.Р. Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги 

(м.Сучава, Румунія)  45 год, Довідка №2431 від 29 листопада 2019 р. 

• Квасецька Я.А. Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги 

(м.Сучава, Румунія)  45 год, Довідка №2433 від 29 листопада 2019 р. 

• Микитейчук Х.І. Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги 

(м.Сучава, Румунія)  45 год, Довідка №2432 від 29 листопада 2019 р. 

•  

6. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ 

Викладачі, приймаючи активну участь у науковому житті гідно 

представляють свої результати на Міжнародних закордонних, Міжнародних 

та Всеукраїнських конференціях. Вагомі результати їх досягнень 

підтверджують дипломи та сертифікати про участь у них. Навіть у режимі 

карантинних обмежень та дистанційному форматі, викладачі та 

співробітники користуються різноманітними онлайн платформами та 

використовують соціальні мережі для роботи з колагами інших наукових та 

науково-педагогічних закладів (Google Meet, Zoom, Facebook, Viber, 



Messenger, YouTube, Instagram,Telegram, WhatsApp) які надають можливість 

більш якісно та ефективно розглянути актуальні наукові Україні, але і поза її 

межами.  

У 2020 році на факультеті було ініційовано та організовано: 

• міжнародну науково-практичну конференцію «Соціальне партнерство 

та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії» 

(Чернівці, 22 листопада 2019 р.). 

• Всеукраїнський науково-практичний семінар «Горизонти 

посттравматичного особистісного життєтворення» 24 вересня 2020 року в м. 

Київ на базі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.  

• Науково-практичний семінар «Інтегрування зарубіжного досвіду 

в систему реформування початкової ланки освіти України» (22 .01. 2020 

року) 

• Науково–практичний семінар «Педагогіка у міждисциплінарному 

вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» (5.03.2020 р. ) 

• Науковий семінар «Особливості інноваційної педагогічної 

діяльності” (11.02.2020 р.) 

• Науковий семінар: «Сучасні проблеми провадження інклюзивної 

освіти (14.04.2020 р.) 

• Науковий семінар «Професійне та емоційне вигорання 

педагогічних працівників» (28.05.2020 р.). 

• Науковий семінар «Емоційний інтелект і можливості його 

розвитку» (8.09.2020 р.) 

• Науковий семінар «Пріоритетність вербальної комунікації 

особистості як невід’ємна складова професійного успіху майбутнього 

педагога» (10.11.2020 р.) 

 

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету протягом 2020 

року стали учасниками міжнародних закордонних, міжнародних українських 



та всеукраїнських  конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів, тощо, 

зокрема: 

• Всеукраїнська науково - практична онлайн-конференція 

«Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи»; 

• Міжнародної українська науково - практична онлайн-

конференція Актуальні проблеми розвитку психології особистості (14-15 

травня 2020 р., м. Київ); 

• «Професіоналізм педагога в умовах суачсного освітнього 

простору»: міжвузівська науково-практична конференція (28 лютого 2020р., 

м. Хмельницький); 

• Всеукраїнський online-науково-практичний семінар «Соціальна 

робота як реалізація завдань соціальної політики держави» (13 квітня 2020 р., 

Національний авіаційний університет);  

• Міжвузівська онлайн-конференція «Україно моя вишивана: 

етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки»  (21 

травня 2020 р.); 

• Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні 

проблеми педагогіки початкової школи  в контексті освітньої реформи» (22 

грудня 2020 р.); 

• ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читаннях пам’яті 

професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і 

зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції». 

• Міжвузівський онлайн-вебінар з елементами майстер класу 

«Українська писанка в сучасному освітньому просторі» (15 квітня 2020р.); 

• ІІ Міжнародний форум інклюзивності у Чернівцях. (20 жовтня 

2020 р.); 

• 14th LUMEN International Scientific Conference RSACVP2020 

online conference Rethinking Social Action. Core Values in Practic. May 22nd -

23d, URL:  

• Conference of the Association for Teacher Education in Europe 



Teacher Education for Promoting Well-being in School (6th-7th of July 2020) 

URL:  

•  Conference in the project meeting organized in Erasmus+ “We are the 

same, although we learn in different way” (1 to 6 March 2020, Macedonia). 

• III International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence-

2020» (Section work: Innovative Technologies in Social Work. Ecology and 

Health Issues) при» (15 травня 2020 р). 

• Conference of the Association for Teacher Education in Europe 

Teacher Education for Promoting Well-being in School 27th-29th of April 2020 

(яка проводилася у он-лайн форматі 6-7липня 2020р на базі Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava Str. Universitatii 13, 720229 Suceava, Romania) 

(сертифdікати.)  

• 3rd International Scientific Conference Information and Innovation 

Technologies in the XXI Century. Katowice, Poland. – September 21-22, 2020  

 

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: 

На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи у 2020 році 

творців об’єктів авторського права немає. 

 

8. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕКЛАМИ ДОСЯГНЕНЬ ПІДРОЗДІЛУ 

 

9. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА 

ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

9.1. Перелік наукових гуртків, товариств, літстудій та кількість 

студентів, які беруть участь у роботі і їх досягнення: 

•  Науковий гурток «Пошук» (керівник: к.ф.н., доцент 

Мафтин Л.В.); 

•  Клуб «Педагог» (керівник: к.п.н., доц. Богданюк А.М.). 

• Наукова проблемна група: «Проблеми виховання у сучасному 

дошкіллі: студії» (керівники  гуртка – Журат Ю.В., Палагнюк О.В.). 



• клуб «Волонтер» (керівники – доцент Платаш Л.Б.) 

• студентський науковий гурток кафедри практичної психології 

(керівник – Ілащук М.М.) 

• Гурток волонтерської практики (керівник: асистент Гайсонюк 

Н.А.)  

• Гурток «Віртуальна психологічна лабораторія» (керівник: доцент 

Чаплак Я.В.) 

• студентський науковий гурток кафедри музики (керівник: 

к.ф.н., доцент Вишпінська Я.М) 

 

9.2 Впровадження результатів кваліфікаційних робіт:  

Результати наукових досліджень, яким присвячені бакалаврські та 

магістерські кваліфікаційні роботи впроваджено у практику науково-

методичної та навчально-виховної роботи кафедр факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету 

мені Юрія Федьковича, окремі результати досліджень використано у процесі 

викладання професійно-зорієнтованих дисциплін. 

 

9.3 Проведені олімпіади, студентські наукові конференції на базі 

університету: 

У роботі щорічної студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету 22 – 23 квітня 2020 року  взяли участь 130 

студентів ІІІ, ІV та V курсів всіх спеціальностей факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи. 

На факультеті було проведено І етап всеукраїнської олімпіади по 

профільним спеціальностям факультету, проте ІІ етап було відтерміновано у 

зв’язку з протиепідемічними карантинними обмеженнями відповідно до 

наказу МОН.  

27 квітня 2020 р. студентський навчально-науковий відділ ЧНУ 

розпочав проєкт для всіх студентів університету «Новий проект від 



студентів і для студентів!», який, у формі онлайн-тренінгів передбачав 

розгляд наступних тем: «Знайомство з психодрамою», «Скелети у 

батьківській шафі, або як не потрапити на гачок домашнього насилля», 

«Воркшоп з нейролінгвістичного програмування «Архетипи за НЛП», «Як 

працює психоаналіз? Свідоме та несвідоме», «А скільки я вартую? – про 

цінну і цінність в роботі психолога». 

 

9.4 Отримані нагороди у II етапі Всеукраїнської студентської 

Олімпіади, Всеукраїнських та міжнародних  конкурсах студентських 

наукових робіт, чемпіонатах різних рівнів, мистецьких конкурсах: 

• Студентка 2 курсу спеціальності «Початкова освіта» Коваль 

Ольга здобула 1 (гран-прі) місце у конкурсі на краще читання української 

поезії, присвяченого 206-річниці від Дня Народження Тараса Шевченка 

(серед конкурсантів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича). 

• Студентка 2 курсу спеціальності «Початкова освіта» Коваль 

Ольга отримала спецприз у П’ятому обласному конкурсі читців творів Юрія 

Федьковича, присвяченого Дню пам’яті Юрія Федьковича. 

• Студент 2 курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Василь 

Чигрин здобув перемогу в мистецьких онлайн-конкурсах: 

- Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Джерела Моршина – 

2020». Співзасновник конкурсу – Міністерство культури України (Гран-прі); 

- XV Міжнародному фестивалі «Світ талантів». Співзасновник 

фестивалю – Міністерство освіти і науки України. (м. Київ). 2020 р. (лауреат 

І премії в номінації «Вокальне мистецтво»). 

- І Міжнародному онлайн конкурсі мистецтв ТАЛАНТИ СВІТУ – 

2020.(Угорщина) (лауреат І премії в номінації: вокал.соло). 

- VII Міжнародному фестивалі-конкурсі української культури 

«Берегиня» (Словенія). 29.06. 2020 р. (лауреат ІІ премії). 



- ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі патріотичного мистецтва 

«Захисникам Вітчизни 2020». Співзасновник конкурсу – Міністерство 

культури України (м. Збараж) (Гран-прі). 

 

10. ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Співробітники факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

у 2020 році участь у грантових проєктах не приймали. 
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