
План наукових, науково-практичних та науково-методичних заходів різного рівня  

факультету дошкільної та спеціальної освіти на 2021 рік 

№ 

п\п 

Тема конференції. 

 Основні питання, що пропонуються для 

обговорення 

Відповідальна особа 

Термін 

проведення 

(число, місяць, 

рік) 

Назва зарубіжних 

країн та кількість 

учасників від кожної з 

них 

Міністерства, відомства або 

установи, які є співорганізаторами 

конференції 

1 3 4 5 6 7 

 Міжнародні конференції (5 країн учасниць, 100 осіб) 

1.1 Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Сучасні інноваційні технології у 

дошкільній освіті» 

Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Історичні та порівняльні аспекти 

модернізації технологій у закладах 

освіти. 

2. Особливості  використання 

інноваційних технологій у закладах 

дошкільної освіти. 

3. Сучасні технології підготовки та 

перепідготовки майбутніх фахівців 

дошкільної освіти  

4. Інноваційні технології в 

управлінні закладами дошкільної 

освіти  у період їх модернізації 

5. Інклюзивний підхід в інноваціях 

сучасного освітнього простору 

закладів освіти 

6. Інші напрями досліджень у 

контексті інноваційних технологій в 

освіті.  

 

 

 

 

 

 

професор 

Кушнір Валентина 

Миколаївна 

Тел. 0931160265 

E-mail 

valkushnir1@gmail.com,  

 

професор  

Семчук  

Світлана Іванівна 

Тел. 0637806788, 

Е-mail: 

19641971s@gmail.com 

21.05.2021 р. Польща (2), 

Білорусія (2), 

Литва (2), 

Азербайджан(1) 

 

МОН України,  

Вінницький державний 

педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського, 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського, 

Мукачівський державний 

університет 

Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія, 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

ім. В.Г. Короленка 

  

mailto:valkushnir1@gmail.com
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 Всеукраїнські конференції (60 осіб) 

2.1 Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Спеціальна та інклюзивна освіта: 

теорія, методика, практика» 

Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Теоретичні основи спеціальної та 

інклюзивної освіти в умовах 

сучасності. 

2. Методичні аспекти інклюзивної та 

корекційної педагогіки. 

3. Психолого-педагогічний супровід 

навчання, виховання та розвитку осіб 

з особливими освітніми потребами в 

інтегрованому та інклюзивному 

освітньому середовищі. 

4. Передовий психолого-педагогічний 

досвід навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

реалізації Концепції «Нової 

української школи». 

професор 

Малишевська  

Ірина Анатоліївна 

Тел.: 0932255113, 

Е-mail: 

irinamalysh66@gmail.com 

 

25.03.2021 р. 

 

150 осіб 

Міністерство освіти і науки 

України 

Національна академія педагогічних 

наук України 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка 

Черкаський національний 

університет  

ім. Б. Хмельницького 

КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» 

Вінницький державний 

педагогічний університет  

ім. М. Коцюбинського 

Полтавський національний 

педагогічний університет  

ім. В. Г. Короленка 

Національний педагогічний 

університет  

ім. М. П. Драгоманова 

 

2.2 Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Формування здоровʼязберігаючих 

компетенцій дітей та молоді: 

проблеми, розвиток, супровід»  
Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Новітні підходи до формування 

здоров’язберігаючих компетенцій 

дошкільників. 

2. Психолого-педагогічний супровід 

формування здоров’язбережувальної 

компетенції дітей та молоді.  

3. Формування у дітей з особливими 

освітніми потребами 

доцент  

П’ясецька  

Наталія Анатоліївна 

Тел.: 0967017666, 

Е-mail: 

n.pyasecka@gmail.com 

 

15.04.2021 р. 
 

150 осіб 

Міністерство освіти і науки 

України 

Уманська міська рада. 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка 

Черкаський національний 

університет  

ім. Б. Хмельницького 

Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж 

ім. Т. Г. Шевченка 
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здоров’язбережувальної компетенції. 

2.3 XІХ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Особливості організації 

життєдіяльності дитини у сучасному 

дошкіллі» 

Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Психолого-педагогічний супровід 

формування особистості дитини 

дошкільного віку. 

2. Проектування соціокультурного 

середовища ЗДО як фактора розвитку 

особистості дитини. 

3. Організація педагогічної взаємодії 

сім’ї та ЗДО на засадах партнерства. 

доцент  

Залізняк  

Алла Миколаївна 

Тел.: 09307662802 

Е-mail: zalsznyak@i.ua 

 

29.04.2021 р. 

 

120 осіб 

Міністерство освіти і науки 

України 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Миколаївський національний 

університет імені  

В. О. Сухомлинського 

Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського 

Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. 

Т.Г.Шевченка 

2.4 Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Актуалізація творчого 

професійного потенціалу майбутніх 

фахівців дошкільної освіти» 

Основні питання для обговорення: 

1. Теоретичні основи розвитку 

творчого потенціалу особистості. 

2. Організаційно-педагогічні умови 

актуалізації творчого професійного 

потенціалу майбутніх фахівців 

дошкільної освіти. 

3. Організація розвивального 

освітньо-творчого простору вищого 

навчального закладу для розвитку 

професійно-творчого потенціалу 

майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

4. Використання інноваційних 

технологій у розвитку творчого 

професійного потенціалу майбутніх 

фахівців дошкільної освіти. 

професор  

Гаврилюк  

Світлана Миколаївна. 

Тел.: 0678778131, 

Е-mail: 

svetlanagavrulyik@gmail.c

om 

 

12.11.2021 р. 

 

150 осіб 

МОН України,  

Вінницький державний 

педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського, 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського, 

Мукачівський державний 

університет 

Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія 

 

2.5 IIІ Всеукраїнська науково-практична доцент  25.11.2021 р.  Київський університет 
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конференція 

«Психолого-педагогічний супровід 

розвитку особистості дитини в 

умовах закладу дошкільної освіти  

і сім’ї»  
Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Педагогічний супровід розвитку 

дітей дошкільного віку в умовах 

сучасного закладу освіти;  

2. Сім’я як психолого-

педагогічний чинник розвитку 

особистості дошкільника; 

3. Використання інноваційних 

технологій у процесі розвитку 

особистості дитини; 

4. Психолого-педагогічна 

підтримка дитини у реаліях 

сьогодення; 

5. Психологічні умови створення 

інклюзивного освітнього простору в 

сучасних закладах дошкільної освіти. 

Мельникова  

Ольга Миколаївна 

Тел.: 0634699494 

Е-mail: 

olga@maistruk.com 

130 осіб імені Бориса Грінченка 

Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж  

ім. Т. Г. Шевченка 

Миколаївський національний 

університеті мені  

В. О. Сухомлинського 

Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 

К. Д. Ушинського 

Уманський державний 

педагогічний університет мені 

Павла Тичини 

 Семінари (різного рівня) 

4.1 Круглий стіл  

«Підвищення кваліфікації 

дошкільної освіти – ключове 

завдання у побудові власної 

траєкторії професійного розвитку» 

Основні  питання що обговорюються: 

1. Проблема оновлення змісту фахівців 

дошкільної освіти .в умовах 

неперервної освіти 

2. Розвиток професійної 

компетентності педагогів закладів 

дошкільної освіти. 

3. Формування професійної 

компетентності керівників гуртків 

ЗДО. 

доцент  

Мельникова  

Ольга Миколаївна 

Тел.: 0634699494 

Е-mail: 

olga@maistruk.com 

11.02.2021 р.  Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

ЗДО №25, №30, №9 

 

 

mailto:olga@maistruk.com
mailto:olga@maistruk.com
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4. Проблема професійної діяльності 

музичних керівників та інструкторів з 

фізичного виховання в ЗДО. 

5. Професійна діяльність асистента 

вихователя в інклюзивному 

середовищі ЗДО. 

4.2 Регіональний науково-методичний 

семінар 

«Формування особистості дитини 

в сучасному інформаційно-

комунікаційному суспільстві» 

Основні питання для обговорення: 

1. Соціалізація дітей в сучасному 

інформаційному суспільстві. 

2. Формування у дітей сучасної 

картини світу засобами 

мультиплікаційних фільмів. 

3. Вплив інформаційно-

комунікаційних технологій на 

культуру поведінки дошкільників. 

4. Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології у вихованні 

та навчанні дітей. 

5. Організація інформаційно-

освітнього середовища сучасного 

закладу дошкільної освіти. 

6. Інформаційно-комунікаційні 

форми взаємодії педагога та батьків в 

умовах ЗДО. 

7. Перспективи використання 

медіа технологій в роботі вихователя 

закладу дошкільної освіти. 

Викладач  

Гарбар  

Світлана Володимирівна 

тел. 0968282125. 

12.02.2021 р.  Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

Уманського району. 

4.3 ІІ Регіональний  

науково-методичний семінар 

«Педагогічна практика як засіб 

професіонального самовизначення 

студентів спеціальності  

викладач  

Колісник Людмила 

Василівна 

Тел.: 0637990384 

Е-mail: 

18.02.2021 р.  Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. 

Т.Г.Шевченка, 

Барський гуманітарно-

педагогічний коледж 
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016 «Спеціальна освіта»»  
Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Роль педагогічної практики у 

професійному становленні 

майбутнього дефектолога. 

2. Особливості співпраці закладів 

вищої освіти з базами педагогічної 

практики. 

3. Сучасні підходи до організації 

педагогічної практики студентів 

спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта». 

kaf_spets_osv@ukr.net імені Михайла Грушевського 

Комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Гайсинської районної ради 

Вінницької області 

Комунальний заклад «Уманський 

навчально-реабілітаційний центр 

Черкаської обласної ради»  

Уманська ЗОШ №9 

ДНЗ ясла-садок комбінованого 

типу №8 

4.4 Регіональний науково-практичний 

семінар 

«Сучасна дошкільна освіта: 

гендерний вимір» 

Основні  питання що обговорюються: 

1. Гендерний підхід в освіті. 

2. Сучасний погляд на гендерні 

стереотипи. 

3. Створення гендерночутливого 

середовища в освітньому просторі 

ЗДО. 

доцент  

Мельникова  

Ольга Миколаївна 

Тел.: 0634699494 

Е-mail: 

olga@maistruk.com 

19.03.2021 р.  Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

ЗДО  №12, №25, №9 

 

4.5 Регіональний науково-методичний 

семінар 

«Підготовка майбутніх вихователів до 

професійної діяльності як педагогічна 

проблема» 

Основні питання для обговорення: 

1. Професійна підготовка 

майбутнього вихователя: сучасні 

виклики. 

2. Сучасні технології підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

в умовах ЗВО. 

3. Підготовка майбутнього педагога 

до роботи в умовах упровадження 

доцент  

Залізняк Алла 

Миколаївна. 

Тел. 0930762802, 

Е-mail: zalsznyak@i.ua 

21.04.2021 р.  Міністерство освіти і науки 

України; 

відділи освіти м. Умані та району , 

Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

Уманського району. 

mailto:olga@maistruk.com
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інклюзивного навчання. 

4.6 Регіональний навчально-методичний 

семінар 

«Особливості навчання та 

виховання дітей з порушеннями 

слуху: історія та сучасність» 

Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Історичні аспекти у навчанні дітей з 

порушеннями слуху. Погляди 

видатних сурдопедагогів на навчання 

та виховання дітей з порушеннями 

слуху. 

2. Інклюзивна освіта для дітей з 

порушеннями слуху. 

3. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у 

навчальному процесі дітей з 

порушеннями слуху. 

4. Психологічні аспекти інтеграції в 

суспільство осіб з порушеннями 

слуху. 

ст. викл. Хрипун Дар’я 

Миколаївна 

Тел.: +380738669838, 

Е-mail: chereushenco 

@gmail.com 

23.09.2021 р.  Комунальна установа інклюзивно-

ресурсний центр Золотоніської 

районної ради Черкаської області 

ЗДО №12 «Золота рибка» м. Умань  

4.7 Регіональний науково-практичний 

семінар 

«Актуальні проблеми підготовки 

фахівців дошкільної освіти: 

проблеми, досвід, інновації» 

Основні питання що обговорюються: 

1. Стан і перспективи розвитку 

дошкільної освіти в Україні. 

2. Сучасні технології навчання і 

виховання дітей дошкільного віку. 

3. Підвищення якості дошкільної освіти: 

досвід та інновації. 

4. Актуальні проблеми підготовки 

фахівців у галузі дошкільної освіти. 

5. Досвід впровадження інклюзивної 

освіти в Україні та Європі. 

доцент  

Мельникова  

Ольга Миколаївна 

Тел.: 0634699494 

Е-mail: 

olga@maistruk.com 

19.10.2021 р.  Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

ЗДО №25, №30, №9 

 

 

mailto:olga@maistruk.com
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4.8 Регіональний науково-методичний 

семінар 

«Інноваційна діяльність педагога 

дошкільної освіти в умовах реалізації 

концептуальних засад Нової 

української школи» 

1. Інноваційні освітні технології в 

організації навчально-виховного 

процесу з дітьми дошкільного віку. 

2. Інновації у співпраці закладу 

дошкільної освіти з сім’ями 

вихованців. 

3. Нові підходи у методичній роботі з 

педагогічними кадрами як умова 

ефективного менеджменту у 

дошкільній освіті. 

доцент 

Попиченко  

Світлана Сергіївна 

Тел. 0933070-32 

E-mail: 

nellyskryp@gmail.com 

21.10.2021 р.  Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

Уманського району. 

4.9 ІV Регіональний науково-практичний 

семінар 

«Нетрадиційні методи терапії в 

логопедичній роботі» 

 

Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Природотерапія як метод терапії у 

логопедичній роботі. 

2. Особливості корекційно-

логопедичної роботи з дітьми із 

різними формами мовленнєвих 

порушень за допомогою 

нетрадиційних методів терапії. 

3. Профілактика мовленнєвих 

порушень дітей дошкільного віку. 

доцент  

Бегас Людмила 

Дмитрівна 

Тел.: 0972701798 

Е-mail: begasld@ukr.net 

11.11.2021 р.  Уманський відділ освіти 

ДНЗ №8 м. Умань 

Комунальна установа інклюзивно-

ресурсний центр Золотоніської 

районної ради Черкаської області 

ЗДО №12 «Золота рибка»  

м. Умань 

4. 

10 

Регіональний науково-практичний 

семінар 

«Підготовка майбутніх педагогів до 

впровадження Концепції НУШ в 

освітній процес  ЗДО та ЗЗСО»  
Основні  питання що обговорюються: 

доцент  

Мельникова  

Ольга Миколаївна 

Тел.: 0634699494 

Е-mail: 

olga@maistruk.com 

09.12.2021 р.  Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

ЗДО  №25, № 9 

ЗЗСО № 1, № 7, № 5 м. Умань 

mailto:olga@maistruk.com
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В.о. декана факультету 

дошкільної та спеціальної освіти              С. С. Попичен

1. Проблема підготовки майбутніх 

педагогів до впровадження Концепції 

НУШ в освітній процес  закладів 

освіти 

2. Нормативно-правове забезпечення 

освітнього процесу ЗЗСО І ступеня. 

3. Шляхи реалізації основних засад 

Державного стандарту початкової 

освіти. 

4. Принципи побудови дошкільної та 

початкової освіти. 
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