
План проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» на 2020 рік 

 

Назва 

конференції, семінару 

Напрями роботи Факультет, кафедра, 

відповідальна за 

проведення заходу (ПІБ, 

телефон, e-mail 

відповідальної особи) 

Термін проведення Орієнтовна 

кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

Міжнародні конференції, семінари 

Взаємодія духовного й 

фізичного виховання в 

становленні гармонійно 

розвиненої особистості 

1. Обговорення результатів наукових 

досліджень з актуальних проблем 

фізичної культури і спорту. 

2. Взаємозв’язок фізичного виховання, 

фізичної реабілітації і рекреації в 

збереженні здоров’я людини. 

3. Формування здоров’язбережувального 

простору навчального закладу на засадах 

сучасних інформаційнокомунікаційних 

технологій, дискурсивно-проективної 

компетентності фахівця в контексті 

розвитку в дітей і учнівської молоді 

гуманістичного світогляду 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра 

теоретичних, методичних 

основ фізичного виховання і 

реабілітації, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Пристинський В.М; зав. 

відділом оздоровчої функції 

освіти та фізичної 

реабілітації Донецького 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти, національний тренер 

з програми «Спорт заради 

розвитку» Качан О.А.,  

тел. (095)6199797, 

e-mail: 

v.prystynskyi@hotmail.com 

18.03.2020 р. – 19.03.2020 р. 100-150 

осіб 

Стан здоров`я: 

Психолого-педагогічні, 

соціальні і медичні 

аспекти 

1. Психолого-педагогічні аспекти 

здорового способу життя. 

2. Психологічна служба захисту здоров`я 

(психопрофілактика, психокорекція, 

психотерапія). 

3. Медико-псих.основи здоров`я 

зберігаючих технологій в системі освіти. 

4. Духовний розвиток сучасної молоді. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, 

професор Мелоян А.Е., 

тел. (095)8987141 

e-mail: 

anaitmeloyan@gmail.ua 

Квітень 2020 р. Відповідно 

до 

програми 

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nauk/conf/4804-2020-03-05-18-38-09
http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nauk/conf/4804-2020-03-05-18-38-09


Психолого-

педагогогічний і 

соціальний супровід 

дитинства в контексті 

сучасної парадигми 

освіти 

1. Теоретико-методологічні проблеми 

психологопедагогічного і соціального 

супроводу дитинства. 

2. Досвід реалізації технологій психолого-

педагогічного і соціального супроводу 

дитинства в освітньому просторі. 

3. Підготовка фахівців до психолого-

педагогічного і соціального супроводу 

дитинства. 

Педагогічний факультет, 

кафедра дошкільної освіти 

та соціальної роботи, доктор 

педагогічних наук, доцент, 

Курінна С.М.,  

тел. (050)6813768 

е-mail: 

slavdpu.do@gmail.com 

23.04.2020 р. – 24.04.2020 р. 80-90 осіб 

VІ  міжнародна науково-

практична інтернет 

конференція «Актуальні 

проблеми фізичного 

виховання та здоров’я 

людини» 

1. Медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання й спортивного тренування. 

2. Екологічна людина: навколишнє 

середовище і здоров’я. 

3. Адаптаційні можливості організму. 

4. Сучасні аспекти реабілітації в спорті. 

5. Проблема здорового способу життя. 

6. Теорія і практика в сучасному 

суспільстві й спортивного тренування. 

7. Теоретичні, методичні та організаційні 

основи туризму та рекреації. 

8. Охорона здоров’я підростаючого 

покоління у сучасних умовах. 

9. Соціальні умови і здоров’я людини. 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра фізичної 

терапії, фізичного 

виховання та біології, 

доктор біологічних наук, 

професор Дичко В.В., 

тел. (050)6104220 

 

Листопад 2020 р. 100 осіб 



Сучасні проблеми 

забезпечення якості 

життя в глобалізованому 

світі 

1. Методологічні та методичні засади 

вивчення феномена «якість життя»: 

філософський і психологічний аспекти. 

2. Особливості використання фінансових і 

економічних інструментів для 

підвищення якості життя.  

3. Роль і місце фізичної культури і спорту 

у формуванні здорового способу життя як 

основи підвищення її якості.  

4. Духовність і гуманізм як фактори 

зміцнення особистісного ресурсу та 

підвищення якості життя. 

5. Вплив засобів та каналів комунікації на 

якість життя людей. 

6. Механізми юридичної відповідальності 

в умовах глобалізації. 

7. Міждисциплінарний підхід до 

вирішення проблеми підвищення якості 

життя в сучасному світі. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Степаненко Л.В., 

тел. (095)4411100 

е-mail: 

lora.step.74@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2020 р. 150 осіб 

Всеукраїнські конференції, семінари 

Сучасні технології 

збереження здоров’я 

студентів: кращій досвід 

1. Методики підвищення адаптаційних 

можливостей молодого організму в 

сучасному світі. 

2. Стресостійкість організму як захисна 

реакція на шкідливі фактори сьогодення. 

3. Синдром «вигорання» в молодому віці 

– нова хвороба  теперешнього часу. 

4. Новітні підходи у медичній та фізичній 

реабілітації для підвищення рівня 

здоров’я та якості життя сучасної молоді. 

 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра медико-

біологічних основ охорони 

життя та цивільного захисту, 

кандидат медичних наук, 

доцент Гутарєва Н.В., 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Макаренко А.В. 

тел. (06262)23580 

e-mail: nashkaf@ukr.net 

26.02.2020 р. 35 осіб 



Науково-практичний 

семінар «Сучасні 

технології навчальної 

діяльності викладача 

закладу вищої освіти» 

1. Педагогіка вищої школи. 

2. Педагогіка. 

3. Психологія. 

4. Професійна освіта. 

 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

педагогіки вищої школи, 

доктор педагогічних наук, 

доцент Топольник Я. В.  

тел. (050)2320404 

e-mail: 

yannetkatop@gmail.com 

Березень 2020 р. 20 осіб 

Проблеми технологічної 

та професійної освіти в 

контексті реалізації 

концепції «Нова 

українська школа» 

1. Перспективи розвитку освітньої галузі 

«Технологія» у відкритому освітньому 

просторі нової української школи. 

2. Формування професійної 

компетентності вчителя трудового 

навчання і технологій Нової української 

школи. 

3. Виклики та ризики профільної та 

професійної освіти молоді в контексті 

реалізації Закону України «Про освіту». 

 

Факультет початкової, 

технологічної та 

професійної осівти, кафедра 

педагогіки і методики 

технологічної та 

проіфесійної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор 

Стешенко В.В. 

26.03.2020 р. – 27.03.2020 р. 100 осіб 

Горбачуківські студії 1. Мовний та мовленневий матеріал у 

його структурній, семантичній та 

стилістичній інтерпретації. 

2. Літературознавство та міжкультурна 

комунікація. 

3. Культуромовна особистість фахівця в 

XXIстолітті. 

Філологічний факультет, 

кафедра української мови та 

літератури, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Горбачук Д.В., кандидат 

філологічних наук, доцент 

Кочукова Н.І., тел. 

(095)2059439, (050)9358750, 
e-mail: dgorbachuk@meta.ua, 

natali.philologinya@gmail.com 

Травень 2020 р. 30 осіб 

Науково-практичний 

семінар 

«Актуальні питання 

сучасної науки та освіти» 

 

1. Організаційні механізми і технології 

забезпечення інформативності облікових 

даних у процесі прийняття управлінських 

рішень. 

 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти; кафедра 

обліку і аудиту, кандидат 

економічних наук, доцент 

Малахова А.В., 

тел. (050)7620492 
e-mail: 

yana.angela.iam@gmail.com 

Травень 2020 р. 20 осіб 



Науково-практичний 

семінар «Сучасні 

технології забезпечення 

інформативності 

облікових даних» 

1. Новітні методики забезпечення 

фінансової безпеки підпирємств. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти; кафедра 

обліку і аудиту, кандидат 

економічних наук, доцент 

Малахова А.В., 

тел. (050)7620492 
e-mail: 

yana.angela.iam@gmail.com 

Травень 2020 р. 20 осіб 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

учених «Перспективні 

напрямки сучасної науки 

та освіти» 

1. Найважливіші проблеми 

фізикоматематичних наук. 

2. Літературознавство, мовознавство та 

соціальні комунікації. 

3. Філософія, історія та політологія. 

4. Психологічні проблеми безперервної 

освіти в Україні. 

5. Проблеми соціальноекономічного 

розвитку України в умовах ринкової 

економіки. 

6. Соціально-педагогічна робота з різними 

категоріями дітей та молоді. 

7. Проблеми підготовки педагогічних 

фахівців початкової школи відповідно до 

сучасних вимог. 

8. Удосконалення фахової підготовки 

вчителів трудового навчання в рамках 

Болонського процесу. 

9. Оптимізація фізичного виховання 

студентів на засадах програмованого 

підходу. 

10. Гуманізація навчальновиховного 

процесу у ВНЗ. 

Підрозділ моніторингу 

якості вищої освіти, 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 

19 тел. 

тел. (06262)32808, 

e-mail: sdpu1939@ukr.net 

19.05.2020 р. – 20.05.2020 р. 1000 осіб 



VІІ науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Методологія та 

історіографія 

мовознавства»  

1. Методологія мовознавства: 

проблематика, історія, сучасний стан, 

перспективи розвитку. 

2. Сутність лінгвістичного методу; його 

структура; метод і суміжні поняття. 

3. Лінгвістична історіографія: 

проблематика, історія, сучасний стан, 

перспективи розвитку. 

4. Історія мовознавства в контексті 

лінгвістичних парадигм. 

Філологічний факультет, 

кафедра германської та 

слов’янської філології, 

доктор філологічних наук, 

професор, Глущенко В.А., 

тел. (06262)32354, 

(050)8860183. 

е-mail: sdpunauka@ukr.net 

21.10.2020 р. – 22.10.2020 р. 100 осіб 

IV Всеукраїнська 

Інтернет-конференція 

«Технології 

електронного навчання» 

1. Змішане навчання: результати і 

перспективи (основні моделі, досвід 

впровадження). 

2. Перевернуте навчання: можливості 

впровадження та очікувані результати. 

3. Інтелектуальні та відкриті системи 

навчання. 

4. Stem-освіта – освіта нового покоління. 

5. Дистанційне навчання учнів з 

особливими потребами. 

6. Електронне навчання та електронна 

педагогіка. 

7. Форми і методи навчання із 

застосуванням дистанційних технологій. 

8. Адаптивне навчальне інтелектуальне 

середовище – освітні технології 

майбутнього. 

Фізико-математичний 

факультет, кафедра 

методики навчання 

математики та методики 

навчання інформатики, 

доктор педагогічних наук, 

доцент Величко В.Є., 

тел. (06262)32659. 

е-mail: texel@ukr.net 

06.11.2020 р. – 07.11.2020 р. 50 осіб 

Регіональні конференції, семінари 

Науково-методичний 

семінар (круглий стіл) 

«Інклюзивна освіта: 

реалії та перспективи» 

 

1. Теоретичне  обгрунтування терміну 

«інклюзія» , особливостей інклюзивного 

освітнього середовища, основних 

перспектив впровадження інклюзії в 

Україні та Донецькому регіоні  

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Татьянчикова І.В., 

тел. (050)1856887 

  

26.09.19 р, 

міська бібліотека 

30 осіб 



Відео резюме як 

інноваційний інструмент 

пошуку роботи 

1. План дій з пошуку роботи. 

2. Резюме, його види, вимоги до 

складання. 

3. Відеорезюме. 

4. Приклади відео резюме представників 

різних професій. 

 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Сергєєва І.В., тел. (050)9760777, 

е-mail: inessa.sergeeva@ukr.net  

 

10.10. 2019 р. 

 

35 осіб 

Перша психологічна 

допомога та кризова 

інтервенція 

1. Напрямки психосоціальної допомоги в 

умовах впливу надзвичайних ситуацій. 

2. Керівництво МПК (Міжвідомчій 

постійний комітет з питань психічного 

здоров'я) з ПЗПСП (підходи до 

психічного здоров'я та психосоціальної 

підтримки). 

3. Багаторівнева підтримка населення 

згідно принципам МПК. 

4. Піраміда інтервенцій. 

5. Координування дій у сфері ПЗПСП 

(підходи до  психічного здоров'я та 

психосоціальної підтримки). 

6. Оцінювання потреб та ресурсів із 

залученням громади (український досвід). 

Поняття мультідисциплінарної команди. 

Склад то обов’язки команди. 

7. Техніки стабілізації. Багатовимірна 

модель BASIC Ph. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Логвінова Д.В., тел. 

(050)2975280, е-mail: 

genderua@gmail.com 

 

28.11.2019 р. – 

29.11.2019 р.  

 

25 осіб 

Науково-методичний 

семінар «Дитина з 

особливими освтніми 

потребами:оновлений 

зміст навчання і 

виховання» 

1. Ознайомлення з основними складовими 

сучасної Реформи освіти, напрямами 

нової Консепції спеціальної освіти. 

2. Розкриття оновленого змісту навчання і 

виховання детей з особливими освітніми 

потребами. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Татьянчикова І.В., 

тел. (050)1856887 

Грудень 2019 р. 25 осіб  



Семінар-тренінг “Клієнт-

центрована терапія”  

(2 рівень)  

5-7 сесії 

1. Основні напрямки сучасної клієнт-

центрованої психотерапії. 

2. Експіріентальний напрямок. 

3. Фокусінг-орієнтована психотерапія (F-

OC). 

4. Процесуально-експіріентальная 

терапія. 

5. Целеорієнтована клієнт-центрована 

терапія. 

6. Дослідницькі приклади. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, професор 

Мелоян А.Е., тел. (095)8987141 

e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua 

Січень 2020 р. 

Березень 2020 р. 

Травень 2020 р. 

25 осіб 

Науково-практичний 

семінар « Реформа 

освіти: сучасні технології 

навчання і виховання 

дітей дошкільного віку» 

1. Ознайомлення з основними напрямами 

змісту дошкільного виховання дітей з 

психофізичними порушеннями в 

контексті сучасної реформи освіти. 

2. Розкриття новітніх технологій навчання 

і виховання дітей цієї качегорії. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Кузнецова Т.Г., 

тел. (050)9383771 

Січень 2020 р. 20 осіб 

Семінар «Актуальні 

проблеми трудової 

адаптації та соціалізації 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

умовах сучасних 

соціально-економічних 

змін у суспільстві» 

 

1. Соціальна адаптація дітей з особливими 

освітніми потребами до навчання у 

спеціальних та інклюзивних закладах. 

2. Соціально-психолого-педагогічний 

супровід дітей з особливими освітніми 

потребами. 

3. Особливості розвитку учнів з 

особливими освітніми потребами в 

процесі трудового навчання. 

4. Загальна характеристика трудової 

діяльності  осіб зі складним дефектом. 

5. Своєрідність трудової діяльності учнів 

з особливими освітніми потребами. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com. 

 

24.01.2020 р. 10 осіб 

Семінар-тренінг 

«Проблеми вигорання 

психологів в зоні 

військового конфлікту» 

1. Умови формування професійного 

вигорання психологів, які працюють у 

зоні військового конфлікту. 

2. Етапи прояву професійного вигорання. 

3. Методи корекційної роботи з 

професійним вигоранням психологів. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, професор 

Мелоян А.Е., тел. (095)8987141 

e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua 

Лютий 2020 р. 25 осіб 



Науково- теоретичний 

семінар «Нова концепція 

спеціальної освіти в 

контексті сучасної 

реформи» 

1. Ознайомлення з основними 

положеннями сучасної Реформи освіти і 

нової Концепції спеціальної освіти. 

2. Ознайомлення з особливостями 

впровадження основних положень 

Концепції спеціальної освіти в 

Донецькому регіоні . 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Татьянчикова І.В., 

тел. (050)1856887 

Лютий 2020 р. 

 

 

 

20 осіб 

Психологічне здоров’я 

особистості 

1. Наукові підходи до поняття здоров’я. 

2. Критерії та фактори психологічного 

здоров’я особистості. 

3. Психологічне благополуччя як 

складова психологічного здоров’я 

людини. 

4. Результати емпіричного дослідження 

компонентів психологічного здоров’я 

студентської молоді в Україні. 

 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Сергєєва І.В., тел. (050)9760777, 

е-mail: inessa.sergeeva@ukr.net  

 

Лютий 2020 р. 

 

25 осіб 

Відновний підхід та 

альтернативне 

врегулювання спорів: 

базові навички 

1. Позиції та інтереси в конфлікті, 

визначення потреб. 

2. Роль упереджень у вирішенні 

конфліктів. 

3. Шляхи вирішення конфліктів. 

4. Відновна мова в роботі медіатора. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Степаненко Л.В., 

тел. (095)4411100 

е-mail: lora.step.74@gmail.com 

12.02.2020 р. 20-25 осіб 

Вебінар 

«Інклюзивна освіта: рівні 

умови для всіх» 

Аналіз досвіду роботи педагогів-

практиків, експертів, що працюють з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами, батьків дітей з ООП. 

2. Поради вчителям щодо роботи в 

інклюзивних класах. 

3. Гармонійна внутрісімейна атмосфера як 

корекційне середовище для дитини з 

особливими освітніми потребами. 

 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com. 

 

 

22.02.2020 р. 12 осіб 

https://naurok.com.ua/webinar/ne-strashna-inklyuziya-osoblivosti-roboti-z-ditmi-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
https://naurok.com.ua/webinar/ne-strashna-inklyuziya-osoblivosti-roboti-z-ditmi-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami


Семінар «Розвиток 

конфліктно-

спроможності – 

пріорітетна 

компетентність для 

навчання протягом 

життя» 

1. Конфлікти і управлінські ролі: 

соціально-психологічний аналіз. 

2. Природа конфліктної компетентності. 

3. Психологічна підготовка менеджерів 

освіти до прогнозування, запопігання та 

розв’язання конфліктів. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Осика О.В., тел. (099)3887072, 

е-mail: osika.1984@ukr.net 

Березень 2020 р. 20 осіб 

Науково-практичний 

семінар «Реформа освіти: 

корекційні технології в 

інклюзивному 

освітньому середовищі» 

1. Визначення поняття: « інклюзивне 

освітнє середовище» і особливостей його 

функціонування. 

2. Визначення основних труднощів 

навчання і виховання дітей з 

псхофізичними порушеннями у 

загальноосвітній школі з інклюзивною 

формою навчання. 

Розкриття змісту і особливостей 

впровадження корекційних технологій в 

освітній процес. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Татьянчикова І.В., старший 

викладач Сарнацький С.В. 

тел. (050)1856887 

Березень 2020 р. 25 осіб 

Теоретичний розгляд 

проблематики адаптації 

молодої людини з 

інвалідністю у мікро- та 

макросоціум та 

обговорення доцільних 

методів соціалізації 

1. Виділення та обговорення ключових 

проблем інтеграції молоді з інвалідністю 

у різні рівні соціальних груп. 

2. Аналіз останніх теоретичних та 

практичних розробок з даної 

проблематики.  

3. Обмін досвідом щодо ефективності 

використання різних підходів у 

соціалізації молоді з інвалідністю. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Степаненко Л.В., 

тел. (095)4411100 

е-mail: lora.step.74@gmail.com 

Березень 2020 р. 30 осіб 

Дискусійний майданчик 

щодо впровадження 

інклюзії в умовах НУШ. 

1. Нова українська школа: нові ролі, 

завдання, підходи. 

2. Індивідуалізація та диференціація в 

інклюзивному класі. 

3. Психологічні бар’єри інклюзії. 

4. Пормування інклюзивної культури в 

умовах Нової української школи. 

 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

19.03.2020 р. 10 осіб 



Освітній простір: із 

сучасного – у майбутнє 

1. Активні методи навчання та групові 

форми організації навчання в закладах 

освіти. 

2. Технологія навчального 

співробітництва: метод навчальних 

проектів, метод навчальних ситуацій. 

Філологічний факультет, 

кафедра української мови та 

літератури, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Падалка Р.М., кандидат 

філологічних наук, доцент 

Колган О.В., старший викладач 

Щарбатюк В.С., тел. 

(050)7676173, (050)9170492, 

(050)9192348, 

е-mail: ruslana-padalka@i.ua, 

ovkolgan@gmail.com, 

viktoriya080871@ukr.net 

20.03.2020 р. 30 осіб 

Семінар-тренінг 

«Ведення 

супервізорської групи» 

1. Робота за запитом практичних 

психологів  Чеської гуманітарної 

організації «Людина в біді» пов’язаних з 

бенефіціарами та особистими 

переживаннями. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, професор 

Мелоян А.Е., тел. (095)8987141, 

e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua 

Квітень 2020 р. 25 осіб 

Семінар «Актуальні 

проблеми психології 

управління в Україні» 

1. Психологічні аспекти підвищення 

працездатності керівника. 

2. Психологічне здоров’я керівника: 

методи опанування стресу. 

3. Психологічний вплив безробіття на 

сучасну людину. 

4. Роль психологічних факторів в 

конкурентоспроможності сучасних 

організацій. 

5. Методи підвищення ступеня 

задоволення працею. 

6. Проблема статі в управлінні. 

7. Психологічна служба в організації. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Погрібна А.О., 

тел. (095)8547165, 

e-mail: alyona097575@gmail.com 

Квітень 2020 р. 25 осіб 



Науково-теоретична 

конференція (он-лайн) 

«Школа з інклюзивною 

формою навчання – 

школа рівних 

можливостей» 

1. Розкриття особливостей навчально-

виховного прцесу загальноосвітньої 

школи з інклюзивною формою навчання. 

2. Необхідність забезпечення розвитку 

індівідуальних здібностей, інтересів і 

можливостей дитини  з особливими 

освітніми потребами у навчальному 

закладі цього типу. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Татьянчикова І.В., 

тел. (050)1856887 

кафедра психолого-медико-

педагогічних основ корекційної 

роботи Кам`янець-Подільського 

педагогічного університету, 

доцент Вержиховська О.М., 

тел. (067)7620713 

 

Квітень 2020 р. 30 осіб 

Науково-практичний 

семінар «Головна мета 

спеціального 

навчального закладу – 

соціалізація дитини з 

особливими потребами» 

1. Розкриття змісту, складових, 

механізмів і показників соціалізації як 

психолого-педагогічного процесу. 

2. Розкриття основних стадій соціалізації 

дитини в умовах спецального навчального 

закладу. 

3. Психолого-педагогічне забезпечення 

соціалізації дитини з психофізичними 

порушеннями, основні труднощі, робота з 

батьками. 

4. Напрями оптимізації соціалізації 

дитини з особливими потребами. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Татьянчикова І.В., 

тел. (050)1856887, 

заступник директора СЗШ№23 

Малицька Т.Г. 

Квітень 2020 р. 20 осіб 

Вплив на стан здоров’я 

молоді     асоціальних 

факторів сучасного світу 

1. Алкогольна залежність у підлітків : 

наслідки  для фізичного та психічного 

здоров’я. 

2. Ускладнення, які виникають від 

тютюнопаління в молодому віці на 

сучасному етапі. 

3. Вплив наркологічних речовин на 

фізіологічні показники молодого 

організму . 

4. Психічне здоров’я молоді як запорука 

здорового суспільства. 

Факультет фізичного виховання, 

кафедра медико-біологічних 

основ охорони життя та 

цивільного захисту, 

кандидат медичних наук, доцент 

Гутарєва Н.В., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Макаренко А.В. 

тел. (06262)23580 

e-mail: nashkaf@ukr.net 

08.04.2020 р. 75 осіб 



Семінар «Інноваційні 

підходи до освіти та 

соціалізації дітей із 

порушеннями 

аутистичного спектру» 

1. Інноваційні технології навчання, 

виховання та розвитку дітей із 

порушеннями аутистичного спектру. 

2. Підготовка фахівців до комплексної 

допомоги дітям із порушеннями 

аутистичного спектру. 

3. Реалізація компетентністного підходу 

до освіти дітей із порушеннями 

аутистичного спектру. 

4. Профорієнтація, профвідбір та 

професійно-трудове навчання осіб з із 

порушеннями аутистичного спектру. 

5. Проблеми післяшкільної соціалізації 

осіб із порушеннями аутистичного 

спектру. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

22.04.2020 р. 11 осіб 

Науково-методична 

конференція 

«Інклюзивне освітне 

середовище: від науки- 

до практики» 

1. Розкриття змісту і основних напрямів 

навчально-виховної роботи в 

інклюзивному закладі. 

2. Ознайомлення з сучасними науковими 

дослідженнями щодо впровадження 

інклюзивної освіти в Україні. 

3. Використання новітніх (практичних) 

корекційних технологій в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Татьянчикова І.В., 

тел. (050)1856887, 

Комунальний заклад «Донецький 

обласний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 

та молоді з функціональними 

обмеженнями (м.Слов`янськ) 

Травень 2020 р. 20 осіб 

Круглий стіл факультету 

гуманітарної та 

економічної освіти в 

рамках Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти»  

1. Сучасні технології збереження 

психологічного здоров’я молоді 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, професор 

Мелоян А.Е., тел. (095)8987141 

e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua 

Травень 2020 р. Відповідно до 

програми 



Секція психологічного 

циклу Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти» 

1. Розвиток внутрішнього потенціалу 

особистості в процесі соціалізації 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології, кандидат 

психологічних наук, професор 

Мелоян А.Е., тел. (095)8987141 

e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua 

Травень 2020 р. 25 осіб 

Наукова конференція 

(університетська) 

«Перспективні напрями 

сучасної науки та 

освіти»(секційне 

засідання кафедри 

спеціальної педагогіки та 

інклюзії) 

1. Визначення перспективних напрямів 

сучасної науки та освіти в контексті 

Реформи освіти щодо навчання і 

виховання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

2. Зосередження уваги на впровадження 

освітянського досвіду країн ЄС щодо 

навчання та виховання дітей з 

психофізичними порушеннями, у тому 

числі й в інклюзивному просторі. 

3. Визначення гострих проблем сучасної 

спеціальної школи. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор 

Татьянчикова І.В., 

тел. (050)1856887 

Травень 2020 р. 25 осіб 



VI регіональна 

конференція «Вища 

математика: минуле, 

сьогодення та погляд у 

майбутнє» 

1. Історія вищої математики. 

2. Застосування вищої математики. 

3. Науково-популярна математика. 

Фізико-математичний факультет, 

кафедра математики та 

інформатики ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» (спільно з 

Донбаською державною 

машинобудівною академією, 

Івано-Франківським коледжем 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника», ВСП НАУ 

Слов`янський коледж 

Національного авіаційного 

університету). Відповідальні за 

проведення заходу: к. ф.-м. н., 

доц. кафедри математики та 

інформатики Чуйко О.В., к. ф.-м. 

н., доц. кафедри математики та 

інформатики Нєсмєлова О.В., 

старший викладач кафедри 

математики та інформатики 

Дзюба М.В. 

dziubamaryna2015@ukr.net 

+38(095) 3939315 

15.05.2020 р. 80 осіб 



Семінар для вчителів 

«Застосування новітніх 

інноваційно-

комунікаційних 

технологій в спеціальній 

та інклюзивній освіті» 

1. Форми і методи організації навчання 

школярів із інтелектуальними 

порушеннями основам комп’ютерної 

грамотності. 

2. Методика формування в учнів 

елементарних знань про інформацію та 

інформаційні процеси на уроках 

інформатики в спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладах для 

розумово відсталих дітей. 

3. Особливості ознайомлення учнів з 

особливими освітніми потребами із  

основами використання інноваційно-

комунікаційних технологій. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

 

 

24.05.2020 р. 15 осіб  

Семінар для батьків 

«Сімейне виховання 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

1. Підготовка підлітків з 

інтелектуальними порушеннями до 

майбутнього сімейного життя. 

2. Супервізія з питань сімейного 

виховання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

 

 

25.06.2020 р. 14 осіб 



Вебінар «Освітнє 

середовище Нової 

української школи» 

 

1. Освітнє середовище та освітній простір: 

розрізняємо термінологію. 

2. Теорія і практика облаштування 

шкільних просторів — освітнього для 

учнів і робочого для вчителів. 

3. Створення комфортного освітнього 

середовища: антибулінгова робота. 

4. Гармонізація професійного 

середовища: подолання супротиву змінам 

у педагогічному колективі. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

 

 

28.09.2020 р. 10 осіб 

Семінар для вихователів 

і вчителів «Психолого-

педагогічні проблеми 

соціалізації осіб з 

комплексними 

порушеннями»  

1. Особливості психофізичного   розвитку 

дітей з комплексними порушеннями. 

2. Психолого-педагогічний супровід дітей 

зі складним дефектом. 

3. Технології навчання та виховання дітей 

з комплексними порушеннями в умовах 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

 

 

22.10.2020 р. 14 осіб 

Регіональна зустріч 

«Інклюзія без  ілюзій: 

приклади впровадження 

інклюзивної освіти». 

 

1. Європейський досвід. 

2. Українські реалії. 

3. Професійна готовність до інклюзивного 

навчання. 

4. Командна робота. 

 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

19.11.2020 р. 12 осіб 

Панельна дискусія «Стан 

і перспективи 

впровадження 

інклюзивного навчання в 

Україні» 

1. Обмін досвідом і обговорення шляхів 

підвищення ефективності навчання дітей 

з особливими освітніми потребами в 

умовах закладів дошкільної, загальної 

середньої та вищої освіти. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

та інклюзії, доктор педагогічних 

наук, професор Дмитрієва І.В., 

тел. (099)0181008, 

е-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

18.12.2020 р. 15 осіб 

           


