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1.1 Монографії    
1.1 Закордонні монографії   
1.1
.1 

Балахтар В.В. Соціально-психологічні особливості становлення 

особистості фахівця із соціальної роботи. Advanced trends of the 

modern development of psychology and pedagogy in European 

countries. : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija 

Publishing”, 2019. С. 17-36 

https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/24596/Zozulya

_2019_monograf.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

С. 17-36 

1 арк. 
кафедральна 

1.1
.2 

Larysa Platash. Development of Inclusive Education in Ukraine and Poland as an 

Example of Democratic Change // Sustainable Education as a Way of Bringing 

People Together – Multiple Stories From Europe. Monografia recenzowana 

Editors: Vasil Haluzyak, Ryszard Kucha, Anatoliy Vykhrusch. – Wydawnictwo 
Społecznej Akademii Nauk.  Łódź. 2019. Pp. 293-309. 

http://piz.san.edu.pl/docs/sim83.pdf 

Pp. 293-

309. 

0.8 арк. 

кафедральна 

1.1

.3 
Tymchuk L. Ensuring educational rights of internally displaced 

persons. Migration and Education. To understand relations between 

migration and education-challenges for research and practice. 

Cracow. 2019.  S.101-113. 

Pp.101-

113. 

0.5 арк. 

 

1.1

.2 
Монографії вітчизняні   

1.1
.3 

Балахтар В.В. Психологія становлення особистості фахівця з 

соціальної роботи : монографія / В. Балахтар. – К. Талком, 2018. 

– 384 с. 

http://psychology-naes-

ua.institute/files/pdf/disertaciya_balahtar_1560937943.pdf 

384 с 

22,3 арк  

300 

прим. 

кафедральна 

1.1

.4 
Пірен М.І., Шманько О.В. Особливості індивідуальної 

ціннісної системи сучасного молодого покоління та її вплив на 

вибір адаптивних практик у контексті нової ссоціальної ситуації 

//Соціологічні інтерпретації соціоструктурних процесів в 

Україні: колект. монографія / За заг. Ред. В.І.Докаша, 

С.Ю.Ципко, В.В.Пержуна, К.Ю.Шестакової. – Чернівці: 

Чернівец. Нац. Ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. 

С.37-51 

1,5 арк. 
кафедральна 

1.1
.5 

Камбур А.В. Психологія і поведінка людей під впливом 

соціальних змін в українському суспільстві // Соціологічні 

інтерпретації соціоструктурних процесів в Україні: колект. 

монографія / За заг. Ред. В.І.Докаша, С.Ю.Ципко, В.В.Пержуна, 

К.Ю.Шестакової. – Чернівці: Чернівец. Нац. Ун-т ім. 

Ю.Федьковича, 2019. 

С.51-62 

0.5 арк. 
кафедральна 

https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/24596/Zozulya_2019_monograf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/24596/Zozulya_2019_monograf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://piz.san.edu.pl/docs/sim83.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/disertaciya_balahtar_1560937943.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/disertaciya_balahtar_1560937943.pdf


 Манчуленко Л. Вплив стилю сімейного виховання на виникнення 

відхилень у процесі соціалізації дітей підліткового віку // Проблеми 

соціалізації особистості в умовах соціальних змін: колект. 

монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –  С.5-28 

С.5-28 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Кубяк Н.І. Проблеми виховання та соціалізації дітей із дистантних 

сімей  // Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних 

змін: колект. монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, 2019. – 

456 с. –  С.29-51  

С.29-51 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Мудрий Я.С. Статеворольова соціалізація у сім’ї // Проблеми 

соціалізації особистості в умовах соціальних змін: колект. 

монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –  С.52-

62 

С.52-62 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Шоліна Т.В. Оптимізація соціалізації дитини з інтелектуальними 

порушеннями через корекційну роботу з її родиною // Проблеми 

соціалізації особистості в умовах соціальних змін: колект. 

монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –   С.63-

94 

С.63-94 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Андрійчук С.В. Соціальне виховання особистості у дошкільних 

установах // Проблеми соціалізації особистості в умовах 

соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – 

Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –  С.95-113 

С.95-113 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Равлюк Т.А. Формування комунікативної компетентності як 

механізму соціалізації студента закладу вищої освіти // Проблеми 

соціалізації особистості в умовах соціальних змін: колект. 

монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –  С.114-

129 

С.114-

129 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Шманько О.В. Особливості впливу сучасних трансформаційних 

процесів на механізм і форми соціальної, економічної та політичної 

адаптації молодої особи // Проблеми соціалізації особистості в 

умовах соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. 

А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –   С.130-146 

С.130-

146 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Кармалюк С.П. Концепція нейтралізації негативних соціалізаційних 

ефектів // Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних 

змін: колект. монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, 2019. – 

456 с. –  С.147 -173 

С.147 -

173 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

1.1

.6 
Камбур А.В. Вплив ситуаційних особливостей культурно-

історичного розвитку країни на процеси соціалізації та 

ресоціалізації особистості // Проблеми соціалізації особистості в 

умовах соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. 

А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. – С.207-232 

С.207-

232 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

1.1

.7 
Коса Н.С. Здоров'я та психосоматика сучасного українського 

суспільства як проекція соціально-економічного стану країни: 

монографія / Проблеми соціалізації особистості в умовах 

соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – 

С.174-

210 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 



Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. – С.174-210. 
 Петрюк І.М. Підхід можливостей» та  його застосування в практиці 

соціальної роботи в Україні // Проблеми соціалізації особистості в 

умовах соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. 

А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –  С.233-291 

С.233-

291 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Ковальчук І.В. Соціалізація людей похилого віку у процесі 

дозвіллєвої діяльності  // Проблеми соціалізації особистості в 

умовах соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. 

А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –  С.292-316 

С.292-

316 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Платаш Л.Б. Роль дозвілля у підвищенні соціальної активності 

людей пенсійного віку // Проблеми соціалізації особистості в 

умовах соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. 

А.В.Камбура. – Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –   С.317-356 

С.317-

356 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

 Балахтар В.В. Соціально-психологічний супровід становлення 

особистості фахівця з соціальної роботи у процесі його 

професіоналізації // Проблеми соціалізації особистості в умовах 

соціальних змін: колект. монографія / за заг. ред. А.В.Камбура. – 

Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім.Ю.Федьковича, 2019. – 456 с. –   С.357-434 

С.357-

434 

1.5.арк. 

у друці 

кафедральна 

1.2 Підручники    
1.2

.1 
Пірен М.І. Соціальна робота у територіальній громаді : теорія і 

практика : підручник/М.І. Пірен.- Чернівці. 2019. 328 с. 

328 с. 

22 арк 
кафедральна 

1.3

. 
Навчальні посібники    

1.3
.1 

Коса Н.С. Психодіагностика. Робочий зошит. - 2-ге вид., 

перероб і доп. / Коса Н.С. - Чернівці, 2019. – 95 с. 

95 с. 

4 арк. 
кафедральна 

1.3
.2 

Мудрий Я.С. Соціальна робота у сфері зайнятості населення : 

конспект лекцій / уклад. : Я.С.Мудрий. – Чернівці : Чернівецький 

нац. Ун-т, 2018. – 176 с. 

176с. 

7.3 арк. 
кафедральна 

1.3

.3 
Платаш Л. Аналітична довідка проекту "EDUC – Інклюзивна  

освіта в Україні та Чернівецькій області - Україна" CUP 

E97B18000100009 //Актуальні питання теорії і практики 

інклюзивного навчання у закладах освіти : навчальний посібник / 

[Платаш Л.Б., Тимчук Л.І., Шоліна Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.Б, 

Платаш . – Чернівці : «     …..», 2019. – 570 с. 

у друці  

1.3

.4 
Мудрий Я.  Соціальна інтеграція дітей з вадами слуху в 

суспільство //Актуальні питання теорії і практики інклюзивного 

навчання у закладах освіти : навчальний посібник / [Платаш Л.Б., 

Тимчук Л.І., Шоліна Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.Б, Платаш . – 

Чернівці : «     …..», 2019. – 570 с. 

у друці  

1.3
.5 

Коса Н. Соціально-психологічний супровід дітей  з особливими 

освітніми  потребами в інклюзивному навчанні //Актуальні 

питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах 

освіти : навчальний посібник / [Платаш Л.Б., Тимчук Л.І., 

Шоліна Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.Б, Платаш . – Чернівці : «     

…..», 2019. – 570 с. 

у друці  

1.3
.6 

Шоліна Т. Проблеми інклюзії в загальноосвітнє навчальне 

середовище дітей з інтелектуальними порушеннями //Актуальні 

питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах 

у друці  



освіти : навчальний посібник / [Платаш Л.Б., Тимчук Л.І., 

Шоліна Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.Б, Платаш . – Чернівці : «     

…..», 2019. – 570 с. 
1.4

.  
Методичні роботи   

1.4
.1. 

   

2.  Публікації у фахових закордонних журналах   
2.1

. 
Рейтингові закордонні (що входять до науково-метричних баз 

даних Scopus, Web of science (WoS), Index Copernicus)  

Вказати посилання на публікацію на сайті журнала, а також 

базу даних з відповідним  імпакт-фактором журналу та 

індексом SNIP видання (Source Normalized Impact Рer Paper) 

Джерело: http://www.journalindicators.com/indicators  

  

2.1
.1. 

Стаття 1, IF (Scopus) =     , SNIP=       

2.1
.2 

Larysa Platash, Reality and strategies for development of inclusive 

education in the institutions of secondary education in Chernivtsi 

region of Ukraine // Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość.  Tom 

XV. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. – Gdańsk:  

Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2018. -  

Pp. 355-373 

http://www.gwsh.gda.pl/uploads/oryginal/4/3/fe1d3_Studia_Gdanski

e_tom_15.pdf 

Pp. 355-

373 

1 арк. 

 

2.1

.3 
Oliynyk M., Tymchuk L., Fedirchyk T., Marusynets M. Adult 

Learning and Education Development in Bukovina (1861-1940): A 

Case Study of the Ukrainian-Speaking Community. Codrul 

Cosminului. 2019. Iss. 1. (Vol. 25). P. 63-86. Scopus. 

https://doi.org/10.4316/CC.2019.01.004 
 

P. 63-86 

1арк. 
 

2.1
.2 

Стаття 2, IF (WoS) =         

 Tymchuk L., Perepeliuk І., Marusynets М., Mykyteihcuk К. 
Organizational and pedagogical conditions of preschool educational 

institution and family partnership in the Republic of Poland. Revista 

Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Vol. 11. №3. 

P.290-307. Web of Science 

P.290-

307 

0.8 арк. 

 

2.1
.3 

Стаття 3, ICV (Copernicus) =      

2.1
.4 

Стаття 4, SIS (Scientific Indexing Services, USA), Google Scholar, 

Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact 

Factor (IIJIF), Directory of Research Journal Indexing (DRJI) 

Коса Н.С. Активація ресурсів подолання депресії шляхом 

спільного створення терапевтичної казки: досвід психологічної 

допомоги / Н.С. Коса // Virtus: Scientific Journal,  СPM «ASF» 

(Канада, Монреаль). - 2019. - №33 - с. 33 - 37. [Електронний 

ресурс]. - Доступно:  http://virtus.conference-

ukraine.com.ua/Journal33.pdf 

С. 33-37 

0.3 арк. 
кафедральна 

    
2.2 Інші закордонні (не рейтингові)   
2.2
.1 

Гаврилюк Л.П., Кубʼяк Н.І. Арт-терапія як засіб ресоціалізації 

людей похилого віку/ Л. П. Гаврилюк, Н. І. Кубʼяк // Virtus: 

Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba – March # 32, 

2019. – 281 p. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal32.pdf 

С.27-31 

0.2 арк. 
кафедральна 

http://www.gwsh.gda.pl/uploads/oryginal/4/3/fe1d3_Studia_Gdanskie_tom_15.pdf
http://www.gwsh.gda.pl/uploads/oryginal/4/3/fe1d3_Studia_Gdanskie_tom_15.pdf
https://doi.org/10.4316/CC.2019.01.004
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1760
http://www.citefactor.org/journal/index/12836/virtus#.WPS3lLhn2M
https://iijif.com/journals-master/
https://iijif.com/journals-master/
http://olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2415-3133
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal33.pdf
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal33.pdf
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal32.pdf


2.2
.2 

Шоліна Т.В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю 

студентів у процесі здобуття гендерної освіти / Т.В.Шоліна // 

Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba – March # 

32, 2019. – 281 p. http://virtus.conference-

ukraine.com.ua/Journal32.pdf 

С.141-

145 

0.2 арк. 

кафедральна 

2.2
.3 

Ковальчук І.В. Соціальна робота в конфесіях  Науковий 

журнал//Віртус 31 лютого 2019. С.233-236. 

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal31.pdf 

С.233-

236 

0,15 

др.арк 

кафедральна 

2.2
.4 

Ковальчук І.В., Кройтор О.П. Актуальні питання співпраці у 

підготовці майбутніх вчителів трудового навчання // Віртус 

№34.2019. С.91-93. Адреса журналу: http://virtus.conference-

ukraine.com.ua/Journal34.pdf 

С.91-93 

0,1 

др.арк 

кафедральна 

2.2
.5 

Tymchuk L. Towards professionalization of adult education in 

Ukraine. Педагогически Алманах. 2018. Том 26. Брой 2. С. 157-

165. ISSN (online) 2367-9360. ISSN (print) 1310-358X.  

http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol26/iss2/10 

С. 157-

165 

0.45 арк 

кафедральна 

2.2

.6 
Tymchuk L. Organization of Сourses for illiterate Аdults in 

Bukovyna (1869-1940). Całożyciowe uczenie i stawanie się 

perspektywa teoretуczno – praktyczna. Kielce. 2018. Р.173-183. 

Р.173-

183 

0.45 арк 

кафедральна 

3.  Публікації у фахових українських виданнях:   
3.1

. 
Рейтингові вітчизняні видання (що входять до науково-

метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS), Index 

Copernicus) 

Вказати посилання на публікацію на сайті журнала, а також 

базу даних з відповідним  імпакт-фактором журналу та 

індексом SNIP видання (Source Normalized Impact Рer Paper) 

Джерело: http://www.journalindicators.com/indicators 

  

3.1
.1. 

Стаття 5, IF (Scopus) =     , SNIP=       

    
3.1
.2 

Стаття 6, IF (WoS) =         

    
3.1
.3 

Стаття 7, ICV (Copernicus) =      

3.1
.4 

Балахтар В. В. (2018). Особливості самоставлення особистості 

фахівців з соціальної роботи. Правничий вісник Університету 

«Крок» : Збірник наукових праць. Вип. № 31, С. 160-167. Київ : 

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права 

«КРОК». http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pravnychy31-1.pdf 

С. 160-

167 

0,25 арк 

кафедральна 

3.1
.5 

Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід 

становлення особистості фахівця з соціальної роботи у 

практичній професійній діяльності. Психологічний часопис. № 9, 

Вип. 19. С. Д. Максименко (Ред.). С. 9-24. Київ : Інститут 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
Джерело:/Users/User/Downloads/19-39-PB(1).pdf 

С. 9-24 

0,95 арк 
кафедральна 

3.1
.6 

Балахтар В. В. (2018). Методика дослідження становлення 

особистості фахівця з соціальної роботи. Психологічний часопис. 

№ 10, Вип. 20. С. Д. Максименко (Ред.). С. 171-184. Київ : 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України Джерело: 

C:/Users/User/Downloads/psch_2018_10_13.pdf 

С. 171-

184 

0,9 арк 

кафедральна 

3.1
.7 

Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід 

професіоналізації фахівця з соціальної роботи у процесі 

професійної підготовки. Вісник Національного авіаційного 

С. 104-

111. 

0,5 арк 

кафедральна 

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal32.pdf
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal32.pdf
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal31.pdf
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університету. (Педагогіка. Психологія). Вип. 13, С. 104-111. 
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/13388 

3.1
.8 

Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічні особливості 

самореалізації як професійно-особистісного новоутворення 

становлення особистості фахівців з соціальної роботи. Актуальні 

проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. IX. Вип. 11, С. 

5-15. Київ-Ніжин 

С. 5-15 

0,5 арк 
кафедральна 

3.1
.9 

Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічні особливості 

саморегуляції як професійно-особистісного новоутворення 

становлення особистості фахівців із соціальної роботи. Теорія і 

практика сучасної психології. Вип. № 6, С. 66-70. Запоріжжя: 

Класичний приватний університет ttp://www.tpsp-

journal.kpu.zp.ua/archive/6_2018/6_2018.pdf#page=66 

С. 66-70 

0,2 арк 
кафедральна 

3.1
.10 

Балахтар В. В. (2019). Ціннісні орієнтації як показник 

професійного становлення фахівців з соціальної роботи. 

Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI: 

Психологія обдарованості. Вип. 15, С. 138-147. Київ-Житомир: 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i15/16.pdf 

С. 138-

147 

0,55 арк 

кафедральна 

3.1
.11 

Балахтар В. В. (2019). Соціально-психологічні особливості проектування 

професійного шляху як професійно-особистісного новоутворення 

становлення особистості фахівців з соціальної роботи. Психологічний часопис. 

Вип.5 , №9(29), С. Д. Максименко (Ред.). С. 27-44. Київ : Інститут психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України 

http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/672/420 

С. 27-44 

1,15 арк 
кафедральна 

3.1
.12 

Балахтар В. В. (2019). Соціально-психологічні особливості 

самоствердження та самовдосконалення як професійно-

особистісних новоутворень становлення особистості фахівців з 

соціальної роботи. Актуальні проблеми психоло-гії: Збірник 

наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України. Том XIV: Методологія і теорія психоло-гії. Вип. 2. 

Київ-Ніжин : Видавництво « ПП Лисенко М.М.», 2018. C. 43-54 
http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia/tom-14/tom-14-

vipusk-1 

C. 43-54 

0,75 арк 
кафедральна 

3.1
.13 

Балахтар В. В. (2019).Самоприйняття як показник становлення 

особистості фахівця з соціальної роботи. Теорія і практика 

сучасної психології : збірник наукових праць. № 5/2019. 

Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С.51-55  
http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua 

С.51-55   

0.15 арк 
кафедральна 

3.1
.14 

Кармалюк С.П., Гонюкова Л.В. Управлінські аспекти 

національної  самоідентифікації молоді, як психологічний 

чинник її самоствердження в українському суспільстві  

Index Copernicus (ICV 2018 = 64.62) 

http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/81/files/4a0073e5-080d-

42d4-915a-e6ed8aa0616d.pdf 

С. 131-

137 

0.2 арк 

кафедральна 

3.1
.15 

Ковальчук І.В. Організаційно-методичні засади педагогічної 

практики в системі професійного становлення майбутнього 

вчителя //Неперервна професійна освіта: Теорія та 

практика.2018. Вип.3-4. С.94-99. Посилання http:// 

doi.org/10.28925.2018/3-4/.офіційний сайт http://npo.kubg.ua e-

ISSSN2412-0774. 

С. 94-99 

0.2 арк  
кафедральна 

3.1 Ковальчук І.В. Релігійна культура як складова громадянської С.484- кафедральна 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/13388
ttp://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/6_2018/6_2018.pdf#page=66
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 0.15 арк  

3.1
.17 

Куб’як Н., Равлюк Т. Тренінг комунікативної компетентності 

як форма соціально-мовленнєвої взаємодії майбутніх соціальних 

працівників у процесі вивчення курсу «Основи комунікації в 

соціальній роботі» / Наталія Куб’як, Тетяна Равлюк // Вісник 

Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, 

Психологія.  - № 13 (2018). – С. 9-14. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до статті: 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/current 

С. 9-14 

0.21 арк. 
кафедральна 

3.1
.18 

Камбур А.В. Індивідуальні особливості процесу ресоціалізації. 

Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т., 2019 - № (   ). –     с. С.       

ICV (Copernicus) 

У друці 

0,5 

др.арк. 

кафедральна 

3.1
.19 

Пірен М.І. Українська мова – важливий чинник єдності 

суспільства, формування української політичної нації та 

реалізації демократичних реформ.\Вісник НАДУ, - №3, 2019, С. 

85-89 

http://visnyk.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page

=86 

С. 85-89 

0.2 арк. 
кафедральна 

3.1
.20 

Пірен М.І. Професійна відповідність управлінської культури 

керівників владних інститутів – об`єктивна потреба суспільних 

змін в Україні \ Вісник НАДУ, - №4, 2018, С. 150-156 

http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/82/files/8405f19d-a493-

4407-b807-37d948b084ba.pdf 

С. 150-

156 

0.3 арк. 

кафедральна 

3.1

.21 
Попов О. А. Нормативно-правові засади соціальної роботи з 

місцевими громадами в Польщі / О. А. Попов // Молодий вчений. 

— 2019. — №5. – C. 58-61. - Доступно: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/11.pdf 

C. 58-61. 

0,15 арк 
кафедральна 

 
 

   

3.2 Українські фахові видання. Категорія Б   
3.2

.1 
Гуляєва М.М. Професія «андрагог»: міжнародні та національні 

кваліфікаційні системи і стандарти підготовки / М.М. Гуляєва // 

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, 

В.І. Співака. – Вип. ХХХІІІ. Серія: соціально-педагогічна. – 

Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. – 206 с. – С. 15-

32. 

С. 15-32. 

0,5 

др.арк 

кафедральна 

3.2
.2 

Гаврилюк Л.П., Кубʼяк Н.І. Виховання толерантності 

особистості як запорука попередження проявів ксенофобії у 

суспільстві / Л. П. Гаврилюк, Н. І. Кубʼяк // Збірник наукових 

праць Камʼянець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. – Вип. ХХХІІ. 

Серія: соціально-педагогічна. – Камʼянець-

Подільський:Медобори-2006,2019.— С.40-54. 

С.40-54. 

0,45 

др.арк 

кафедральна 

3.2

.3 
Тимчук Л. Роль освіти дорослих у подоланні неписьменності 

населення: досвід 20-30-х років ХХ століття. Збірник наукових 

праць Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Вип. ХХХІІ. Серія: соціально-педагогічна. 

Кам’янець-Подільський. 2019. С.170-182. 

С.170-

182. 

0.45 арк 

кафедральна 
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3.3 Статті у збірниках наукових праць та інших журналах   
3.3
.1 

Кубʼяк Н.І., Романюк Д. Я. Соціально-педагогічна робота з 

дистантними сім’ями / Наталія Кубʼяк , Діана Романюк// 

Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 26-27. – 

Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. –С. 62-63 

http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Vypusk-

26-27.-2019.pdf 

С. 62-63 

0,1 

др.арк 

кафедральна 

    

4.  Матеріали конференцій   
4.1

. 
Закордонні  

Вказати ті що входять до наукометричних баз даних Scopus, 

Web of Science, Index Copernicus 

  

4.1
.1. 

   

4.2 Міжнародні українські  

Вказати ті що входять до наукометричних баз даних Scopus, 

Web of science, Index Copernicus 

  

4.2

.1 
Кармалюк С.П. Нові підходи до надання адміністративних 

послуг на рівні об’єднаних територіальних громад   // 

Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах 

євроінтеграційних та глобалізаційних викликів. Матеріали 

щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю (Київ, 24 травня 2019 р.)  Том 1. – К.: 2019. 

- С.62-64. 

http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/2e67d7ff-9338-42dd-

80c1-bb20eeda330e.pdf 

С.62-64. 

0,1 

др.арк 

кафедральна 

4.2
.2 

Гуляєва М.М. Змістові аспекти підготовки андрагогів у 

Німеччині / М.М. Гуляєва // Технології професійної підготовки 

фахівців у сучасному освітньому просторі: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 17 

травня 2019 р.). – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. – 

316 с. – С. 27-30. 

С. 27-30 

0,15 

др.арк 

кафедральна 

4.2
.3 

Коса Н.С. Акмеологічний супровід професійного становлення 

майбутніх фахівців соціальної сфери / Н.С. Коса // Інноваційні 

методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери: 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(м.Київ, 16 листопада 2018 року) - Київ, - 2018 - с. 45-48. 

с. 45-48 

0,15 

др.арк 

кафедральна 

4.2
.4 

Коса Н.С. Особливості кризової інтервенції як екстренної 

психологічної допомоги / Н.С. Коса // Розвиток сучасної науки: 

теорія, практика, інновації: ХV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 29 березня 2019 р. 

– Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019 – с. 4 - 10 [Електронний 

ресурс]. - Доступно: https://ispic.ngo-

seb.com/assets/files/15_conf_29.03.19_P.3.pdf 

с. 4 – 10 

0,25 

др.арк 

кафедральна 

4.2
.5 

Манчуленко Л.В., Равлюк Т.А. Нетрадиційні технології у 

професійному навчанні майбутніх педагогів / Л.В.Манчуленко, 

Т.А.Равлюк // «Технології професійної підготовки фахівців у 
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академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів”. – 

Харків, 2018.  – 328 с. – С. 234 – 237. 

http://www.pedagogic-master.com.ua/public/semenova/000.pdf 

С. 234 – 

237. 

0,25 арк 

кафедральна 

4.3
.5 

Пірен М.І. Соціально-інноваційні знання, спрямовані на мораль, 

захист людини та розвиток цивілізаційного прогресу – основне 

завдання сучасної освіти. / виступ на V Всеукраїнському 

педагогічному конгресі 1-2 жовтня 2019 р. Львів, Національний 

університет «Львівська політехніка». 

  

    

5. Публікації зі студентами, матеріали університетської 

конференції (вказати наукового керівника) 

  

5.1 Кармалюк С.П., Гончар І. Гуманітарна складова 

транскордонного співробітництва Українського товариства 

Червоного Хреста в 1918-1920рр. // Матеріали студентської 

наукової конференції Чернівецького національного університету 

(16-17 квітня 2019 року). Факультет педагогіки, психології та 

соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2019. 

 кафедральна 

5.2 Кармалюк С.П., Євангелієва А. Особливості соціальної  кафедральна 

http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/36may2019/15.pdf
http://www.pedagogic-master.com.ua/public/semenova/000.pdf


політики Української Народної Республіки (аграрний аспект) // 

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет 

педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2019. 
5.3 Кармалюк С.П., Підвисоцька І. Проблема побудови 

громадянського суспільства в Україні // Матеріали студентської 

наукової конференції Чернівецького національного університету 

(16-17 квітня 2019 року). Факультет педагогіки, психології та 

соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2019. 

 кафедральна 

5.4 Камбур А.В., Тихохід В. Суб’єктивні причини 

безвідповідальності особистості в умовах нової соціальної 

ситуації // Матеріали студентської наукової конференції 

Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 

року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – 

Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. 

 кафедральна 

5.5 Камбур А.В., Пуйко В. Подвійна мораль як об’єктивна 

детермінанта відчуження індивіда від соціальних цінностей // 

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет 

педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2019.  

 кафедральна 

5.6 Андрійчук С.В., Вовчак В. Основні проблеми випускників 

інтернатних закладів у сучасному суспільстві // Матеріали студ. 

наук. конф. Чернівецького національного університету (16-17 

квітня 2019 року). Факультет педагогіки, психології та 

соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2019. – С. 33-34. 

 кафедральна 

5.7 Платаш Л.Б., Нагірняк Д. Модель підготовки соціальних 

працівників до професійної діяльності // Матеріали студ. наук. 

конф. Чернівецького національного університету (16-17 квітня 

2019 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної 

роботи. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 

2019. – С. 33-34. 

 кафедральна 

    
    
6.  Робота в редколегії наукових видань -----------

---- 
 

 Кармалюк С.П., Пірен М.І., Камбур А.В., Шманько О.В. Журнал 

«Вісник інституту політичних та геополітичних досліджень». 

Головний редактор – Бостан С.І. 

  

7. Організація  наукових конференцій (члени оргкомітету) -----------

---- 
 

 Петрюк І.М., Платаш Л.Б., Звоздецька В.Г., Равлюк Т.А., 

Міжнародна науково-практична конференція “Соціальне 

партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних 

проблем інклюзії”, Чернівці, 22 листопада. 2019 р. 

  

    
8. Участь у виставках -----------

---- 
 

 Участь у Школа Громадянської активності «Нове 

покоління». 

  



 Камбур А.В., Куб`як Н.В., Коса Н.С. 2 Наукові пікніки   
    
9. Перелік статей в рейтингових виданнях, що подані/прийняті 

до друку 

  

9.1 Стаття 8, IF (Scopus) =     , SNIP=     (прийнята до друку)   
    
9.2 Стаття 9, IF (Scopus) =     , SNIP=     (подана до друку)   

    

  

Завідувач кафедри    к.пед.н., доцент Петрюк І.М.  

                                             (підпис)    

 

 


