
ПЛАН 

проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, конгресів у 2017 році 

№ 

п/п 
Тема конференції Тип конференції 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Кафедри, що відповідають за 

проведення заходу 

Міжнародні конференції 

1 
«Взаємодія духовного й фізичного виховання в 

становленні гармонійно розвиненої особистості 

ІV Міжнародна 

науково-практична 

онлайн-конференція 

23-24 березня 

2017 р. 

125-130 

осіб 

Кафедра теоретичних, методичних 

основ фізичного виховання і 

реабілітації 

2 

«Психолого-педагогічний і соціальний супровід 

дитинства в освітньому просторі: проблеми та 

перспективи» 

Міжнародна науково-

практична конференція 

(заочна) 

15 березня 

2017 р. 
50-100 осіб Кафедра дошкільної педагогіки 

3 

«Теорія наближення функцій та її застосування" 

присвячена 75-річчю з дня народження члена–

кореспондента НАН України професора 

О.І. Степанця (1942-2007)» 

Міжнародна 

конференція 

28 травня – 3 

червня 2017 р. 
50 – 70 осіб 

Підрозділ моніторингу якості 

вищої освіти 

Фізико-математичний факультет 

4 
«Професіоналізм педагога в умовах освітніх 

інновацій 

Міжнародна інтернет-

конференція 
Квітень 2017 р. 100 осіб 

Факультет ПВПК, кафедра теорії і 

практики початкової освіти 

5 
Стан здоров`я:психолого-педагогічні,соціальні і 

медичні аспекти 

Міжнародна 

конференція 

20-25 лютого 

2017 р. 
 Кафедра прикладної психології 

Всеукраїнські конференції 

6 
«Перспективні напрямки сучасної науки та 

освіти» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

учених 

17-19 травня 

2017 р. 
1000 осіб 

Підрозділ моніторингу якості 

вищої освіти 

7 

«Проблема особистісної активності в освітньому 

просторі: концептуальний, методологічний та 

емпіричний аспекти» 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

16 березня 

2017 р. 
50 осіб Кафедра психології 

8 Горбачуківські студії 
Всеукраїнська науково-

практична конференція 

10 - 20 квітня 

2017 р. 
100 осіб 

Кафедра української мови та 

літератури 

Конференції 

9 

Використання інноваційних технологій у 

навчанні іноземної мови учнів середніх 

загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів  у 

контексті інтеграції вітчизняної освіти і науки у 

міжнародний простір та співпраці з 

Європейським Союзом 

Регіональна 

конференція 

30 березня 

2017 р. 
35 осіб Кафедра іноземних мов 

10 
Культуротворчість в системі сучасної 

гуманітаристики 

Регіональна 

конференція 

16 лютого 

2017 р. 
50 осіб 

Кафедра культурології, естетики 

та історії 



11 

«Новітні методи та технології психокорекції, 

психотерапії та групові методи психологічної 

допомоги» 

Регіональна 

конференція 

16 лютого 

2017 р. 
15 осіб Кафедра психології 

12 «Особистість у просторі професійного життя» 
Регіональна 

конференція 

20 квітня 

2017 р. 
15 осіб Кафедра психології 

13 
«Спадщина Антона Макаренка: діалог з 

сучасністю» 

Регіональна 

конференція 

Березень, 

2017 р. 
50 осіб кафедра педагогіки 

14 Дитяча наукова конференція «Комп’ютер і Ми» 
Регіональна 

конференція 

Листопад 

2017 р. 
50 осіб 

Факультет ПВПК, кафедра 

природничо-математичних 

дисциплін 

Онлайн-конференції 

15 

«Проблема особистісної активності в освітньому 

просторі: концептуальний, методологічний та 

емпіричний аспекти» 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

16 березня 

2017 р. 
50 осіб Кафедра психології 

16 «Здоров’я молоді — національний резерв країни» 
Всеукраїнська інтернет-

конференція 

22 березня 

2017 р. 
32 особи 

Кафедра медико-біологічних 

основ охорони життя та 

цивільного захисту 

17 

«Актуальні проблеми лінгвістичної методології 

та історіографії як найважливіших галузей науки 

про мову» 

Науково-практична 

Інтернет-конференція 

18–19 жовтня 

2017 р. 
90 осіб 

Кафедра германської та 

слов’янської філології 

18 

«Проблеми технологічної та професійної освіти 

ХХІ століття, присвячена 45-річчю заснування 

технологічного факультету» 

V Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

24 жовтня 

2017 р. 
100 осіб Кафедра ПМТПО 

19 
Формування дослідницької та інформаційної 

компетентностей  у молодших школярів 

Студентська наукова 

онлайн-конференція 

Березень 

2017 р. 
30 осіб 

Факультет ПВПК, кафедра 

природничо-математичних 

дисциплін 

20 
Формування дослідницької та інформаційної 

компетентностей у студентів 
Онлайн-круглий стіл Квітень 2017 р. 20 осіб 

Факультет ПВПК, кафедра 

природничо-математичних 

дисциплін 

Семінари 

21 
Феномени української нації ( до ювілейних дат М. 

Драгоманова, М. Грушевського, М. Костомарова) 

Міжкафедральний 

семінар 

25 лютого 

2017 р. 
50 осіб 

Кафедра української мови та 

літератури 

22 «Математика. Механіка. Кібернетика» Семінар 

Щомісячно, 

крім літніх 

місяців 

30 осіб Кафедра математики 

23 

Особливості позашкільної роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах 

роботи Палацу дитячої та юнацької творчості 

Семінар 
23 березня 

2017 р. 
12 осіб 

Кафедра технологій корекційної та 

інклюзивної освіти 



24 
Інклюзивна освіта в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів 
Семінар 

20 квітня 

2017 р. 
10 осіб 

Кафедра технологій корекційної та 

інклюзивної освіти 

25 

Командна взаємодія фахівців у процесі 

індивідуального супроводу дитини в умовах 

інклюзивного навчання 

Семінар 
21 вересня 

2017 р. 
12 осіб 

Кафедра технологій корекційної та 

інклюзивної освіти 

26 

Актуальні проблеми організації та змісту 

навчання дітей з інтелектуальними порушеннями 

в теорії і практиці спеціальної освіти 

Семінар 
19 жовтня 

2017 р. 
 

Кафедра технологій корекційної та 

інклюзивної освіти 

27 

Науково-методичне забезпечення навчально-

виховного процесу у спеціальних 

загальноосвітніх закладах 

Семінар 
23 жовтня 

2017 р. 
14 осіб 

Кафедра технологій корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи         С.О. Чайченко 


