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353 с. 

 
 
 
До збірника входять статті, у яких розглядаються актуальні 

проблеми вдосконалення освітнього процесу середньої і вищої 
школи; окреслюються шляхи фахового зростання майбутніх 
фахівців у процесі професійної підготовки; компетентнісний 
підхід до сучасної навчальної та виховної практики; 
висвітлюються результати наукових досліджень у галузі 
педагогічних наук.  

Автори опублікованих матеріалів несуть повну 
відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, 
статистичних даних, імен власних та інших відомостей. 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 3 - 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ УМАНСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 
Головний редактор: Мартинюк М. Т. – доктор педагогічних наук, професор 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, академік НАПН України. 
 

Члени редакційної ради: 

Безлюдний О. І. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Заступник головного редактора: Браславська О. В. – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри географії та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відповідальний секретар: Балдинюк О. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної школи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 
 

Члени редколегії: 
Авраменко О. Б. – доктор педагогічних наук, професор кафедри техніко-

технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Гедзик А. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Григоренко Т. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Грітченко А. Г. – доктор педагогічних наук, професор кафедри техніко-

технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Заболотна О. А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Загоруйко Л. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Коваль В. О. – доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

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

та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Кузь В. Г. – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, академік НАПН 

України; 

Пащенко Д. І. – доктор педагогічних наук, професор Комунального вищого 

навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»; 

Совгіра С. В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри хімії, екології та 

методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Тищенко Т. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Ткачук С. І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та 

технологій за профілями; 

Топузов О. М. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту 

педагогіки НАПН України.  

 

                  © УДПУ імені Павла Тичини, 2017 


