
Форма 1 

План наукових, науково-практичних та науково методичних заходів різного рівня кафедри дошкільної освіти на 2021 рік 
 

№ 

п\п 

Назва 

конференції, що 

відповідає 

проблематиці 

заходу  

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 2 3 4 5 6 7 

Міжнародні конференції 

1 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сучасні інноваційні технології у 

дошкільній освіті» 

Теми 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.  

 

Проф. Кушнір 

Валентина 

Миколаъвна 

Тел. 099-177-84-12, 

E-mail 

valkushnir@gmail.co

m,  

проф. Семчук 

Світлана Іванівна 

Тел. 063-780-67-88, 

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:valkushnir@gmail.com
mailto:valkushnir@gmail.com


2 

 

№ 

п\п 

Назва 

конференції, 

що відповідає 

проблематиці 

заходу 

(учасники 

заходу: 

викладачі, 

молоді 

науковці, 

студенти) 

Тема конференції. Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 
Відповідальна особа 

Термін 

проведення 

(число, місяць, 

рік) 

Міністерства, відомства або установи, 

які є співорганізаторами конференції 

1 2 3 4 5 6 

Всеукраїнські конференції 

1 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.  

Проф. Гаврилюк 

Світлана Миколаївна. 

Тел.: +380678778131, 

Е-mail: 
svetlanagavrulyik@gmail.

com 

12.11. 2021 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, 
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Регіональні семінари 

1 Регіональний 

науково-

методичний 

семінар 

«Підготовка майбутніх вихователів до 

професійної діяльності як наукова 

проблема». 

Основні питання для обговорення: 

1. Професійна підготовка майбутнього 

вихователя: сучасні виклики 

2. Психологічні аспекти підготовки майбутніх 

фахівців. 

3. Підготовка майбутнього педагога до роботи 

в умовах упровадження інклюзивного 

навчання 

 

доцент Залізняк Алла 

Миколаївна. 

Тел. 0930762802, 

Е-mail: zalsznyak@i.ua 

21 квітня 2021 Міністерство освіти і науки України; 

відділи освіти м. Умані та району , 

Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

Уманського району. 

2 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. 

 

доц. Попиченко 

Світлана Сергіївна 

Тел. 093-307-03-32 

E-mail: 

nellyskryp@gmail.com 

21 жовтня 2021 Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

Уманського району. 

3 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 

Викладач  

Колонтаєвська 

Світлана 

Володимирівна 

тел. 096-828-21-25. 

12.02.2021 Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

Уманського району. 
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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. 

 

 

Завідувач кафедри дошкільної освіти           проф. В.М. Кушнір 


