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

Факультету дошкільної та спеціальної освіти на 2022/2023 навчальний 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 

 Міжнародна конференція 

1.1 Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Сучасні інноваційні технології у 

дошкільній освіті» 

 

Теми для обговорення: 

1. Історичні та порівняльні аспекти 

модернізації освітнього процесу в 

закладах освіти. 

2. Інноваційний освітній простір у 

закладах дошкільної освіти. 

3. Сучасні технології підготовки та 

перепідготовки майбутніх фахівців 

дошкільної освіти  

4. Сучасний менеджмент закладом 

дошкільної освіти. 

5. Інклюзивний підхід в сучасному 

освітньому просторі закладів освіти. 

6. Інші напрями досліджень у 

контексті інноваційних технологій в 

освіті.  

Проф. Кушнір Валентина 

Миколаївна 

Тел. 099-177-84-12, 

E-mail 

valkushnir@gmail.com, 

проф. Семчук Світлана 

Іванівна 

Тел. 063-780-67-88, 

Е-mail: 

19641971s@gmail.com  

08-09 грудня 

2022 р 

Польща (2), 

Литва (1), 

Естонія (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 

 

 Всеукраїнські конференції 

2.1 Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю 

«Сімейно-центровані практики: 

тенденції, проблеми та перспективи 

розвитку»  

 

доктор філософії  

Черніченко Людмила 

Анатоліївна 

Тел.: 0977650068, 

Е-mail: 

Lydachernichenko@meta.u

20 жовтня  

2022 р. 

150 осіб Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних наук 

України 

Інститут раннього втручання 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

mailto:valkushnir@gmail.com
mailto:19641971s@gmail.com
mailto:Lydachernichenko@meta.ua
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Основні питання, що пропонуються 

для обговорення: 

1. Актуальні проблеми розвитку 

сімейно-центрованих практик в 

Україні. 

2. Психолого-педагогічний супровід у 

системі сімейно-центрованих 

практик.  

3. Методи реабілітації та раннього 

розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами. 

a Черкаський національний університет  

ім. Б. Хмельницького 

Вінницький державний педагогічний 

університет  

ім. М. Коцюбинського 

Полтавський національний педагогічний 

університет  

ім. В. Г. Короленка 

Національний педагогічний університет  

ім. М. П. Драгоманова 

2.2 IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

«Психолого-педагогічний супровід 

розвитку особистості дитини в умовах 

закладу дошкільної освіти і сім’ї» 

 

Основні  питання що обговорюються: 

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. 

Відп.: к.п.н., доцент 

Карнаух Л. П. 

Тел.:  +380671069709 

Е-mail:  

lesjakarnaukh@ukr.net   

27 жовтня 

2022 р. 

100 осіб Київський університет 

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 

2.3 XХ Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Особливості організації 

життєдіяльності дитини у сучасному 

дошкіллі» 

 

Слатвінська Анна 

Анатоліївна 

Тел.: +380988896204 

Е-mail: 

cherednyk.a@udpu.edu.ua, 

старший викладач  

03-04 листопада 

2022 р. 

120 осіб Міністерство освіти і науки України 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 

Південноукраїнський національний 

mailto:Lydachernichenko@meta.ua
mailto:lesjakarnaukh@ukr.net
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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. 

Найдюк  

Ірина Сергіївна 

Тел.: +380961043464 

Е-mail:  

i.s.naidiuk@udpu.edu.ua  

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського 

Уманський гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. Т.Г.Шевченка 

2.4 Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

«Професійна підготовка майбутніх 

фахівців закладів дошкільної освіти 

до педагогічної творчості в 

контексті тенденцій розвитку 

освіти» 

 

Основні питання для обговорення: 

1. Проблема підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної 

освіти в сучасній теорії педагогіки 

вищої школи. 

2. Компетентнісний підхід у 

професійній підготовці майбутніх 

вихователів до педагогічної творчості.  

3. Організаційно-педагогічні 

умови підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних закладів 

дошкільної освіти до педагогічної 

творчості. 

4. Формування творчих якостей 

особистості у процесі професійної 

підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти. 

 

Проф. Гаврилюк 

Світлана Миколаївна. 

Тел.: +380678778131, 

Е-mail: 

svetlanagavrulyik@gmail.c

om  

18 листопада 

2022 р. 

120 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 Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

професор 

Малишевська  

30 березня  

2023 р. 

150 осіб Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних наук 

mailto:i.s.naidiuk@udpu.edu.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=WzF7QvsAAAAJ&citation_for_view=WzF7QvsAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=WzF7QvsAAAAJ&citation_for_view=WzF7QvsAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=WzF7QvsAAAAJ&citation_for_view=WzF7QvsAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=WzF7QvsAAAAJ&citation_for_view=WzF7QvsAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=WzF7QvsAAAAJ&citation_for_view=WzF7QvsAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
mailto:svetlanagavrulyik@gmail.com
mailto:svetlanagavrulyik@gmail.com
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«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 

освіти. 

3. Психолого-педагогічний супровід 

осіб з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного 

освітнього простору . 

4. Передовий психолого-педагогічний 

досвід інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в 

умовах реалізації Концепції «Нової 

української школи». 

Ірина Анатоліївна 

Тел.: 0932255113, 

Е-mail: 

irinamalysh66@gmail.com  

України 

Інститут спеціальної педагогіки і 

психології імені Миколи Ярмаченка 

Відділ інклюзивного навчання 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

Кафедра спеціальної та інклюзивної 

освіти 

Науково-дослідна лабораторія проблем 

інклюзивної освіти 

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 

 Семінари (різного рівня) 

3.1 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. 

ст. викл. Хрипун Дар’я 

Миколаївна 

Тел.: +380738669838, 

Е-mail: 

chereushenco@gmail.com  

22 вересня 

2022 р. 

80 осіб Уманський відділ освіти 

ДНЗ №8 м. Умань 

ДНЗ №25 м. Умань  

ДНЗ №12 «Золота рибка»  

м. Умань 

Комунальна установа інклюзивно-

ресурсний центр Золотоніської районної 

ради Черкаської області 

 

mailto:irinamalysh66@gmail.com
mailto:chereushenco@gmail.com
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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. 

3.2 Регіональний науково-методичний 

семінар 

«Дошкілля в реаліях сучасної освіти». 

 

Основні питання для обговорення: 

1 Підготовка педагогів дошкільної 

освіти крізь призму сьогодення. 

2. Психолого-педагогічні особливості 

виховання дітей. 

3. Особливості логопедичної роботи з 

дітьми дошкільного віку. 

доцент Залізняк Алла 

Миколаївна. 

Тел. 0930762802, 

Е-mail: zalsznyak@i.ua  

5 жовтня  

2022 р. 

50 осіб Міністерство освіти і науки України; 

відділи освіти м. Умані та району , 

Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

Уманського району. 

3.3 V 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  

14 листопада 

2022 р. 

80 осіб Уманський відділ освіти 

ДНЗ №8 м. Умань 

ДНЗ №25 м. Умань  

ДНЗ №12 «Золота рибка»  

м. Умань 

Комунальна установа інклюзивно-

ресурсний центр Золотоніської районної 

ради Черкаської області 

 

3.4 Регіональний науково-методичний 

семінар  

Викладач  

Гарбар Світлана 

15 лютого  

2023 рік 

60 осіб Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

mailto:zalsznyak@i.ua
mailto:begasld@ukr.net
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«Розвиток особистості дитини в 

сучасному інформаційно-

комунікаційному середовищі» 

 

Напрями роботи семінару: 

1. Соціалізація і становлення 

особистості в умовах інформаційно-

комунікаційного середовища.  

2. Формування у дітей сучасної 

картини світу засобами 

мультиплікаційних фільмів. 

3. Перспективи використання медіа 

технологій в роботі вихователя закладу 

дошкільної освіти. 

4. Інформаційно-комунікаційні 

форми взаємодії педагога та батьків в 

умовах ЗДО. 

5. Формування інформаційно-

комунікаційної грамотності 

майбутнього працівника закладу освіти. 

Володимирівна 

тел. 096-828-21-25 

Е-mail:  

skolontay@ukr.net  

Уманського району. 

3.5 Третій щорічний круглий стіл 

«Підвищення кваліфікації фахівців 

дошкільної та спеціальної освіти – 

ключове завдання у побудові власної 

траєкторії професійного розвитку» 
 

Основні питання що обговорюються: 

1. Проблема оновлення змісту фахівців 

дошкільної та спеціальної освіти в 

умовах неперервної освіти. 

2. Розвиток професійної 

компетентності фахівців закладів 

освіти. 

3. Професійна діяльність асистента 

вчителя (вихователя) в інклюзивному 

середовищі закладу освіти. 

4. Організація інклюзивного освітнього 

середовища в закладах освіти. 

Відп.: к.п.н., доцент 

Мельникова О. М. 

Тел.:  +380634699494 

Е-mail:  

golochka@maistruk.com  

24 лютого 

2023 р. 

50 осіб Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

ЗДО  № 12, № 25, № 9, № 30 

ЗДО «Теремок» м. Кодима 

 

mailto:skolontay@ukr.net
mailto:golochka@maistruk.com
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3.6 Регіональний науково-практичний 

семінар 

 «Трансформаційні процеси системи 

освіти в умовах війни: виклики, 

проблеми та перспективи» 

 

Основні  питання що обговорюються: 

1. Проблеми організації освітнього 

процесу в закладах освіти у воєнний час 

та шляхи їх вирішення. 

2. Психологічний супровід 

учасників освітнього процесу в умовах 

довготривалого стресу, криз, 

невизначеності, викликаними 

військовими діями. 

3. Інформаційна психогігієна 

впливу засобів масової інформації на 

свідомість особистості  та попередження 

професійного вигорання педагогів в 

сучасних умовах.  

4. Закономірності динаміки 

почуттів і емоцій дитини в умовах 

небезпеки на  стресогенну подію. 

Відп.: к.п.н., доцент 

Карнаух Л. П. 

Тел.:  +380671069709 

Е-mail:  

lesjakarnaukh@ukr.net 

23 березня 

2023 р. 

50 осіб Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

ЗДО  № 12, № 25, № 9, № 30, м. Умань 

ЗДО «Теремок» м. Кодима 

 

3.7 Регіональний науково-методичний 

семінар  

«Нанокластери підготовки  майбутніх 

організаторів дошкільної освіти до 

фахової діяльності» 

 

Основні питання для обговорення: 

1. Професійна підготовка майбутнього 

фахівця дошкільної освіти: сучасні 

тенденції. 

2. Нові підходи до методологічного 

забезпечення освітнього процесу в ЗДО. 

3. Авторські технології і модерні 

практики у  дошкільній освіті. 

4. Інноваційний потенціал ефективного 

доц. Дудник Наталія 

Аркадіївна 

Тел. 063-643-33-88, 

доц. Скрипник Неля 

Іванівна 

093-653-09-60 

E-mail: 

nellyskryp@gmail.com  

14 квітня  

2023 рік 

60 осіб Уманський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка, ЗДО м. Умані та 

Уманського району. 

mailto:lesjakarnaukh@ukr.net
mailto:nellyskryp@gmail.com
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менеджменту в дошкільній освіті. 

3.8 Регіональний науково-практичний 

семінар 

«Теоретико-методичні засади 

розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дітей» 

 

Основні питання що обговорюються: 

1. Психолого-педагогічний супровід  

дитячої обдарованості особистості. 

2. Створення розвивального 

середовища в закладах освіти для 

розвитку творчих здібностей 

особистості. 

3. Взаємодія закладів освіти та сім`ї 

у розвитку творчої особистості дитини. 

4. Сучасні дослідження проблеми 

обдарованості дитини в психолого-

педагогічній теорії та практиці. 

Відп.: к.п.н., доцент 

Карнаух Л. П. 

Тел.:  +380671069709 

Е-mail:  

lesjakarnaukh@ukr.net  

20 квітня  

2023 р. 

50 осіб Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

ЗДО  № 25, № 9 

ЗЗСО № 1, № 7, № 5, № 30 

 м. Умань 

ЗДО «Теремок» м. Кодима 

 

3.9 Регіональний науково-практичний 

семінар 

 «Шляхи реалізації практичної 

підготовки здобувачів вищої 

освіти в умовах сьогодення» 

 

Основні питання що обговорюються: 

1. Педагогічний супровід практичної 

підготовки студентів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

2. Педагогічна практика як засіб 

професійного самовизначення 

студентів спеціальності 016 Спеціальна 

освіта. 

3. Сучасні аспекти співпраці зі 

стейкхолдерами як необхідна умова 

якісної практичної підготовки майбутніх 

педагогів. 

4. Використання інформаційно-

Відп.: к.п.н., доцент 

Дука Т. М., 

Підлипняк І. Ю. 

Тел.:   +380937316315 

Е-mail:   

irenkudryashka@ukr.net 

05 травня 

2023 рік 

60 осіб Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

ЗДО № 25, № 9, № 30 

ЗДО «Теремок» м. Кодима 

 

mailto:lesjakarnaukh@ukr.net
mailto:irenkudryashka@ukr.net
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комунікативних технологій та 

мультимедійних засобів у процесі 

практичної підготовки фахів 

дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти. 

3. 

10 

Регіональний науково-практичний 

семінар 

«Розуміння шляхів виховання 

дитини, як умова формування 

конструктивного діалогу в родині» 

Основні питання, що пропонуються для 

обговорення: 

1. Надання консультативної підтримки 

сім’ям дітей з особливими освітніми 

потребами. 

2. Педагогіка партнерства: шляхи до 

щасливого дитинства. 

Викладач  

Слатвінська А. А. 

Тел.: +380988896204, 

Е-mail: 

cherednyk.a@udpu.edu.ua 

18 травня  

2023 р. 

60 осіб Уманський відділ освіти 

ДНЗ №8 м. Умань 

ДНЗ №25 м. Умань  

ДНЗ №12 «Золота рибка»  

м. Умань 

Комунальна установа інклюзивно-

ресурсний центр Золотоніської районної 

ради Черкаської області 
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Декан факультету                Світлана ПОПИЧЕНКО.
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