
ЗВІТ  

З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

за 2022 рік 

І. Укладені угоди/меморандуми про співпрацю 

Країна-партнер 

Назва 

організації-

партнера 

Предмет та мета угоди 

Термін дії угоди 

(з ... до...) 

 

Практичні результати 

Литва Дошкільний 

навчальний 

заклад 

«Нікштукас» 

Предметом договору є співпраця 

у сфері педагогічної діяльності, 

обмін інноваційним педагогічним 

досвідом  та надання можливості 

підвищувати фаховий рівень 

Сторін в галузі дошкільної освіти 

в контексті євроінтеграційних 

процесів. 

Метою договору є сприяння 

інтеграції зусиль науково-

педагогічних працівників 

Університету та вихователів 

Навчального закладу до 

міжнародної співпраці на основі 

обміну теоретичних підходів з 

дошкільної освіти, вивчення 

практичного досвіду 

впровадження сучасних 

педагогічних технологій в 

освітній процес закладів 

дошкільної освіти. 

30.05.2022-

30.05.2027 

Участь в організації та 

проведенні спільних 

заходів. 

Обмін педагогічними 

підходами, щодо 

впровадження сучасних 

інноваційних технологій в 

освітній процес закладів 

дошкільної освіти. 

Обговорення сучасних 

методів та засобів навчання 

з використанням 

інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

Копію угоди/меморандуму надати до відділу міжнародних зв’язків 



 

ІІ. Міжнародна академічна мобільність науково-педагогічних та інших працівників, здобувачів освіти (наукового 

ступеня) 

1. Академічна мобільність студентів 

1.1 Навчання 

1.1.1 Кредитна (семестрова) академічна мобільність 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента 

Освітня 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

навчання 

Країна, 

заклад 

Фінансува

ння 

(повне/час

ткове/відсу

тнє) 

Назва 

програми 

академічної 

мобільності  

Мета академічної 

мобільності 
Результат 

 

Карпенко 

Олександра 

Олександрівна 

«Спеціальна 

освіта»,  

другий курс, 

214 група,  

очна форма 

навчання 

02.02.2023 – 

31.05.2023 

Фінляндія, 

Університе

т Оулу 

Часткове Програма 

Erasmus+ 
Метою академічної 

мобільності є  

поглиблення інтеграції 

в міжнародний 

освітньо-науковий 

простір, підвищення 

мовного рівня, якості 

освіти та ефективності 

наукових досліджень 

Результатом 

академічної 

мобільності є 

виконання 

програми, 

відповідно до 

укладеного 

договору, 

підвищення 

мовного рівня та 

поглиблення знань 

 

 

1.1.2 Ступенева академічна мобільність (подвійний диплом) 

№ 

з/п 

 

ПІБ 

студен

та 

Освітня 

програма, 

курс, група, 

форма 

навчання 

Терміни 

навчання 

Країна, 

заклад 

Фінансування 

(повне/часткове/

відсутнє) 

Назва програми 

академічної 

мобільності  

Мета 

академічної 

мобільності 

Спеціальність 

(ОП), за якою 

студент 

навчається в 

закладі освіти 

за кордоном 

Результат 

          

 



 

1.2 Мовне стажування 

 

№ 

з/п 

ПІБ студента Освітня програма, 

курс, група, форма 

навчання 

Терміни 

стажування 
Країна 

Програма 

стажування 

Форма (очна, 

дистанційна, 

змішана) 

Результат 

        

 

1.3 Навчально-наукове стажування 

 

№ 

з/п 

ПІБ 

студента 

Освітня 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

стажування 
Країна  

Назва 

установи/закладу 

освіти, на базі яких 

проходило 

стажування 

Тема 

Форма 

(очна, 

дистанці

йна, 

змішана) 

Результат 

1. Бутенко В. І. Дошкільна 

освіта, 111 

група, денна 

форма 
14-21.11. 

2022 
Польща 

Інститут Науково-

дослідний 

Люблінського 

науково-

технологічного 

парку, IESF 

Міжнародна 

фундація науковців 

та освітян 

Неформальна 

освіта у 

підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дист

анційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 45 

год. 

 

 

  



 

1.4 Наукове стажування 

№ 

з/п 
ПІБ студента 

Освітня 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

стажування 
Країна  

Назва установи/ 

закладу освіти, на 

базі яких проходило 

стажування 

Тема 

Форма 

(очна, 

дистанці

йна, 

змішана) 

Результат 

1         

1. Ревук 

Олександр 

Олександрович 

ОПП 

Спеціальна 

освіта  

студент ІІІ 

курсу, 314 

групи 

12.12.2021 

– 

22.02.2022 

м. Лесден, 

Нідерланди 
Європейська 

академія освіти 
Європейський 

освітній простір: 

традиції, 

реальність, 

перспективи 

дистанц

ійна  
Науковий 

результат: 

захист наукової 

роботи в 

контексті 

міжнародного 

досвіду на тему 

«Розвиток 

професійних 

здібностей 

студентів у 

контексті 

європейської 

освіти». 

 

1.5 Практична підготовка 

№ 

з/п 
ПІБ студента 

Освітня 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

практичної 

підготовки 

Країна 
База 

практики 

Вид практики 

(навчальна, 

виробнича ) 

Завдання 

Форма (очна, 

дистанційна, 

змішана) 

Результат 

          

 

 



1.6 Участь у семінарах, конференціях, виступи та публікації в межах певної спеціальності/галузі знань 

№ 

з/п 
ПІБ студента 

Освітня 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Дата 

Країна, в якій 

проводився 

захід 

Назва установи/закладу 

освіти, в якій 

проводився захід 

Тема 

Форма (очна, 

дистанційна, 

змішана) 

Результат 

         

 

 

        

 

 

2. Академічна мобільність науково-педагогічних працівників, інших працівників, здобувачів освітньо-

наукових ступенів 

2.1 Участь у програмах кредитної академічної мобільності (для здобувачів освітньо-наукових ступенів) 

№ 

з/п 

ПІБ здобувача 

освітньо-

наукового 

ступеню 

Освітньо-

наукова 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

навчання 

Країна, 

заклад 

Фінансування 

(повне/часткове/відсутнє) 

Назва 

програми 

академічної 

мобільності  

Мета 

академічної 

мобільності 

Результат 

         

 

  



 

2.2 Участь у спільних освітніх та/або наукових проєктах (діяльність у складі тимчасової проєктної групи, 

утвореної на певний строк для реалізації мети та виконання завдань певного освітнього або наукового проєкту за 

рахунок гранту, наданого закладам-партнерам 

№ 

з/п 

ПІБ 

НПП/ 

працівника/ 

здобувача 

освітньо-

наукового 

ступеню 

Посада/ 

освітньо-

наукова 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

реалізації 

гранту/ 

проєкту 

Тип гранту/ 

проєкту 

(загальний/ 

персональний) 

Країна 

Назва 

установи-

організатора 

Тема, 

напрям 

досліджень 

Сума гранту/ 

проєкту загальна, 

євро/грн 

(в дужках вказати 

суму, яка пройшла 

безпосередньо через 

бухгалтерію УДПУ у 

2022 році) 

Результат 

          

 

2.3 Викладання 

№ 

з/п 

ПІБ 

НПП/працівника/ 

здобувача освітньо-

наукового ступеню 

Посада/ 

освітньо-

наукова 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни Країна 

Назва 

установи/закладу 

освіти 

Напрямок Кількість годин Результат 

         

         

 

 

        

 

  



2.4 Стажування 

№ 

з/п 

ПІБ 

НПП/працівника/ 

здобувача освітньо-

наукового ступеню 

Посада/ 

освітньо-наукова 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

стажува

ння 

Країна  

Назва установи/закладу 

освіти, на базі яких 

проходило стажування 

Тема 

Форма 

(очна, 

дистан

ційна, 

змішан

а) 

Результат 

1 Іщенко Л.В. 

професор, 

завідувач 

кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

05-12.–

12.12. 

2022 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Академічна 

доброчесність при 

підготовці 

магістрів та 

здобувачів доктора 

філософії (Phd) в 

країнах 

Європейського 

союзу та Україні 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 1,5 

кредитів, 45 

год. 

2 Авраменко  

О. О. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

16.05. -

24.06.20

22 

Польща Вищий Семінаріум 

Духовного 

університету UKSW 

Академічна 

доброчесність 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 6 

кредитів, 180 

год. 

3 

Авраменко  

О. О. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 

4 Бутенко О. Г. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

22.02.20

22 

Нідерланд

и 

Європейська академія 

освіти 

Традиції 

європейського 

освітнього 

простору з точки 

зору реальності 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 6 

кредитів, 180 

год. 

5 Бутенко О. Г. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 



розвитку дитини парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

6 

Карнаух Л.П. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 

7 

Мельникова О. М. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 

8 

Дука Т.М. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 

9 

Підлипняк І.Ю. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 



10 

Трофаїла Н.Д. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 

11 

Кравчук Н.П. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 

12 Рябошапка О. В. старший 

викладач 

кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

союзу та України 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 

13 Рябошапка О. В. старший 

викладач 

кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14.02-

25.03.20

22 

Польща Економічний 

університет 

Нові та інноваційні 

методи навчання 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 6 

кредитів, 180 

год. 

14 

Журавко Т.В. 

викладач-

стажист кафедри 

психології та 

педагогіки 

розвитку дитини 

14-

21.11.20

22 

Польща 

Інститут Науково-

дослідний Люблінського 

науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян 

Неформальна 

освіта у підготовці 

фахівців 

гуманітарних 

спеціальностей: 

Досвід країн 

Європейського 

Дистан

ційна 

Сертифікат, 

1,5 кредитів, 

45 год. 



союзу та України 

15 Хрипун Дар’я 

Микола 
доцент кафедри 

спеціальної та 

інклюзивної 

освіти 

12.02-

20-03. 

2022р. 

м. Краків, 

Польща 
Department of Polish-

Ukrainian Studies of 

Jagiellonian University in 

Krakow 

Фандрейзинг та 

організація 

проєктної 

діяльності в 

закладах освіти: 

європейський 

досвід) 

 

дистан

ційно 

180 hours / 6 

ECTS credits 

(сертифікат) 

 

2.5 Наукове стажування 

№ 

з/п 

ПІБ 

НПП/ 

працівника/ 

здобувача освітньо-

наукового ступеню 

Посада/ 

освітньо-наукова 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

стажуванн

я 

Країна  

Назва 

установи/заклад

у освіти, на базі 

яких проходило 

стажування 

Тема 

Форма 

(очна, 

дистан

ційна, 

змішан

а) 

Результат 

1 Бевзюк 

Марина Сергіївна 

 

викладач 

кафедри 

спеціальної та 

інклюзивної 

освіти 

12.12.2021

– 

22.02.2022 

м. 

Лесден, 

Нідерлан

ди 

Європейська 

академія освіти 
Європейський 

освітній простір: 

традиції, 

реальність, 

перспективи 

дистан

ційна 
Науковий 

результат: захист 

наукової роботи в 

контексті 

міжнародного досвіду 

на тему «Роль 

асистента вчителя у 

розвитку дитини з 

особливими освітніми 

потребами». 

2 Лемещук Марина 

Анатоліївна 

завідувач 

кафедри 

спеціальної та 

інклюзивної 

освіти 

12.12.2021 

– 

22.02.2022 

м. 

Лесден, 

Нідерлан

ди 

Європейська 

академія освіти 

Європейський 

освітній простір: 

традиції, 

реальність, 

перспективи 

дистан

ційне 
Науковий 

результат: захист 

наукової роботи в 

контексті 

міжнародного досвіду 

на тему «Особливості 

корекційної роботи з 

дітьми із ЗНМ». 



3. Чепка Олена 

Володимирівна,  

доцент кафедри 

спеціальної та 

інклюзивної 

освіти 

12.12.2021 

– 

22.02.2022 

м. 

Лесден, 

Нідерлан

ди 

Європейська 

академія освіти 

Європейський 

освітній простір: 

традиції, 

реальність, 

перспективи 

дистан

ційно 
Науковий 

результат: захист 

наукової роботи в 

контексті 

міжнародного досвіду 

на тему «Розвиток 

мовлення у дітей 

раннього віку». 

 

4. Бабій Інна 

Володимирівна 

доцент кафедри 

спеціальної та 

інклюзивної 

освіти 

12.12.2021 

– 

22.02.2022 

м. 

Лесден, 

Нідерлан

ди 

Європейська 

академія освіти 

Європейський 

освітній простір: 

традиції, 

реальність, 

перспективи 

дистан

ційно 

Науковий 

результат: захист 

наукової роботи в 

контексті 

міжнародного досвіду 

на тему «Арт-терапія у 

логопедичній роботі». 

 

5. Білан Валентина 

Андріївна 

доцент кафедри 

спеціальної та 

інклюзивної 

освіти 

12.12.2021 

– 

22.02.2022 

м. 

Лесден, 

Нідерлан

ди 

Європейська 

академія освіти 

Європейський 

освітній простір: 

традиції, 

реальність, 

перспективи 

дистан

ційно 

Науковий 

результат: захист 

наукової роботи в 

контексті 

міжнародного досвіду 

на тему «Ігрова 

діяльність у 

логопедичній роботі». 

 

6. Слатвінська Анна 

Анатоліївна 

викладач 

кафедри 

спеціальної та 

інклюзивної 

освіти 

12.12.2021 

– 

22.02.2022 

м. 

Лесден, 

Нідерлан

ди 

Європейська 

академія освіти 

Європейський 

освітній простір: 

традиції, 

реальність, 

перспективи 

дистан

ційно 
Науковий 

результат: захист 

наукової роботи в 

контексті 

міжнародного досвіду 

на тему «Розвиток 

фізичних можливостей 

у дітей раннього віку». 

 

 



2.6 Наукове дослідження 

№ 

з/п 

ПІБ 

НПП/ 

працівника/ 

здобувача освітньо-

наукового ступеню 

Посада/ 

освітньо-наукова 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Терміни 

наукового 

дослідження 

Країна  

Назва установи/закладу 

освіти, на базі якого 

проходило наукове 

дослідження 

Напрямок/ 

тема 

наукового 

дослідження 

Форма (очна, 

дистанційна, 

змішана) 

Результат 

         

 

2.7 Мовне стажування 

№ 

з/п 

ПІБ 

НПП/працівника/ 

здобувача освітньо-

наукового ступеню 

Посада/ 

освітньо-наукова 

програма, курс, група, 

форма навчання 

Терміни 

стажування 
Країна  

Програма 

стажування 

Форма 

(очна, 

дистанційна, 

змішана) 

Результат 

        

 

2.8 Підвищення кваліфікації 

№ 

з/п 

ПІБ 

НПП/працівника/ 

здобувача освітньо-

наукового ступеню 

Посада/ 

освітньо-наукова 

програма, курс, група, 

форма навчання 

Терміни 

підвищення 

кваліфікації 

Країна  

Назва 

установи/закладу 

освіти, на базі яких 

проходило 

підвищення 

кваліфікації 

Тема 

Форма (очна, 

дистанційна, 

змішана) 

Результат 

         

 

 

  



2.9 Участь у семінарах, конференціях, виступи та публікації в межах певної спеціальності/галузі знань 

№ 

з/п 

ПІБ 

НПП/ 

працівника/ 

здобувача 

освітньо-

наукового 

ступеню 

Посада/ 

освітньо-наукова 

програма, курс, 

група, форма 

навчання 

Дата Країна 

Назва 

установи/закладу 

освіти, на базі яких 

відбувався захід 

Тема 

Форма 

(очна, 

дистан

ційна, 

змішан

а) 

Результат 

2 Авраменко О. 

О. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 

16.05. -

24.06. 

2022 

Польща Польсько-українська 

фундація «Інститут 

Міжнародної 

Академічної та 

Наукової 

Співпраці»; Духовна 

Академія 

Університету 

Кардинала Стефана 

Вишинського; 

Фундація ADD 

 

Правові аспекти 

відповідальності за 

порушення 

академічної 

доброчесності в 

освітньому 

законодавстві 

Диста

нційна 

Збірник 
https://www.iiasc

.org/wp-

content/uploads/2

022/07/%D0%B7

%D0%B1%D1%

96%D1%80%D0

%BD%D0%B8%

D0%BA-

16.05.22-

%E2%80%93-

24.06.2022..pdf 

3 Авраменко О. 

О. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 

19-22.04. 

2022 

Іспанія The ХV International 

Scientific and 

Practical Conference 

«Multidisciplinary 

academic notes. 

Science research and 

practice» 

Особливості 

формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх 

вихователів в 

закладах вищої 

освіти 

 

Диста

нційна 

Збірник 

https://isg-

konf.com/mult

idisciplinary-

academic-

notes-science-

research-and-

practice/ 

4 Карнаух Л. П. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 

8-10.06. 

2022 

United 

Kingdom 

International scientific 

innovations in human 

life. Proceedings of 

the 12th International 

scientific and practical 

conference. Cognum 

Publishing House. 

Аналіз професійних 

якостей педагога в 

поглядах Василя 

Сухомлинського 

Диста

нційна 

Збірник 
https://sci-

conf.com.ua/xii-

mezhdunarodnaya

-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-

international-

scientific-

https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-practice/
https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-practice/
https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-practice/
https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-practice/
https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-practice/
https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-practice/
https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-practice/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/


Manchester innovations-in-

human-life-8-10-

iyunya-2022-

goda-manchester-
velikobritaniya-

arhiv/ 

 

6 Рябошапка О. 

В. 

старший викладач 

кафедри психології 

та педагогіки 

розвитку дитини 

22-23.03. 

2022 

Україна The first international 

scientific and practical 

onlineconference 

«Conceptual ways of 

the development of 

education and arts: 

scientific, 

methodological 

and practical aspects» 

 

Моральне виховання 

молодших школярів 

в умовах Нової 

української школи 

Диста

нційна 

Програма 

 

7 Журавко Т. В. викладач-стажист 

кафедри психології 

та педагогіки 

розвитку дитини 

22.04.2022 Chicago Sectoral research 

XXI: characteristics 

and features: 

collection of scientific 

papers «SCIENTIA» 

with Proceedings of 

the III International 

Scientific and 

Theoretical 

Conference. 

 

Індивідуальний 

підхід в освітньому 

процесі соціальної 

дезадаптації старших 

дошкільників і 

молодших школярів 

Диста

нційна 

Збірник 

https://ojs.ukrl

ogos.in.ua/ind

ex.php/scientia

/issue/view/22.

04.2022/734 

8 

Іщенко Л. В. 

професор, завідувач 

кафедри психології 

та педагогіки 

розвитку дитини 

02.25.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Формування 

готовності майбутніх 

вихователів до 

реалізації сучасних 

педагогічних 

технологій у 

закладах дошкільної 

освіти 

 

 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/1213/1

211   

https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/22.04.2022/734
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/22.04.2022/734
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/22.04.2022/734
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/22.04.2022/734
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/22.04.2022/734
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1213/1211
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1213/1211
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1213/1211
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1213/1211
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1213/1211


9 Авраменко О. 

О. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 

16.05. -

24.06. 

2022 

Польща Польсько-українська 

фундація «Інститут 

Міжнародної 

Академічної та 

Наукової 

Співпраці»; Духовна 

Академія 

Університету 

Кардинала Стефана 

Вишинського; 

Фундація ADD 

Правові аспекти 

відповідальності за 

порушення 

академічної 

доброчесності в 

освітньому 

законодавстві 

Диста

нційна 

Збірник 
https://www.iia

sc.org/wp-

content/uploads
/2022/07/%D0

%B7%D0%B1

%D1%96%D1

%80%D0%BD
%D0%B8%D0

%BA-16.05.22-

%E2%80%93-
24.06.2022..pdf 

10 Карнаух Л. П. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 
27.05.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Теоретичний аналіз 

формування 

гендерних 

стереотипів в історії 

філософських та 

психолого-

педагогічних 

досліджень 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/1574/1

572 

11 Мельникова О. 

М. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 

16-

17.05.2022 

Україна 3RD International 

conference on history, 

theory and 

methodology of 

learning 

Профілактична 

педагогічна робота 

щодо негативних 

проявів поведінки 

дітей дошкільного 

віку 

Диста

нційна 

Збірник 

https://web.arc

hive.org/web/2

022071206262

6id_/https://ww

w.shs-

conferences.or

g/articles/shsco

nf/pdf/2022/12/

shsconf_ichtml

2022_02003.pd

f 

 

12 Мельникова  

О. М. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 

23.11.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Виховання емоційної 

культури 

дошкільників у 

контексті здійснення 

превентивної 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/2944/2

https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1574/1572
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1574/1572
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1574/1572
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1574/1572
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1574/1572
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
https://web.archive.org/web/20220712062626id_/https:/www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_02003.pdf
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2944/2957
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2944/2957
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2944/2957
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2944/2957


педагогічної роботи 

в ЗДО у кризових 

умовах сьогодення 

 

957 

13 Авраменко 

О. О. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 27.05.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Проблема 

обдарованості в 

психолого-

педагогічних 

дослідженнях: 

історичний ракурс 

 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/1572/1

570 

14 Дука Т. М. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 
26.06.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Використання 

інноваційних форм, 

методів та 

технологій в роботі з 

дітьми дошкільного 

віку 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/1806/1

803 

15 Дука Т. М. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 
25.08.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Самоставлення, його 

становлення та 

виховання у дітей 

дошкільного віку 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/2341/2

343 

16 Підлипняк І. 

Ю. 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 
25.08.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Технології Mind-

Fitness як засіб 

розвитку когнітивної 

сфери у дітей 

дошкільного віку 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/2343/2

345 

17 Рябошапка  

О. В. 

старший викладач 

кафедри психології 

та педагогіки 

розвитку дитини 
26.06.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Психолого-

педагогічні засади 

виховання культури 

родинних взаємин у 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/1808/1

805 

http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2944/2957
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1572/1570
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1572/1570
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1572/1570
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1572/1570
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1572/1570
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1806/1803
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1806/1803
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1806/1803
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1806/1803
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1806/1803
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2341/2343
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2341/2343
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2341/2343
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2341/2343
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2341/2343
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2343/2345
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2343/2345
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2343/2345
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2343/2345
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2343/2345
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1808/1805
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1808/1805
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1808/1805
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1808/1805
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1808/1805


18 Кравчук Н. П. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 26.06.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Формування 

психічного здоров’я 

обдарованих дітей 

старшого 

дошкільного віку 

засобами ігрової 

діяльності 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/1821/1

818 

19 Бутенко О. Г. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 
23.11.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Забезпечення якості 

освіти в Уманському 

державному 

педагогічному 

університеті імені 

Павла Тичини 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/2935/2

948 

20 Трофаїла Н.Д. доцент кафедри 

психології та 

педагогіки розвитку 

дитини 
25.02.2022 Чехія Věda a perspektivy 

Взаємодія 

вихователів та сім’ї 

у формуванні 

доброзичливості 

дітей дошкільного 

віку 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/articl

e/view/1218 

21

. 

Гаврилюк С.М. 

 

професорка кафедри 

дошкільної освіти 

27.05.2022 Україна  «Modern practices of 

education and 

development children 

with special 

educational needs in 

conditions of martial 

law» 
Of International 

scientific-and-practical 
conference 

Використання арт-

терапії в роботі з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами 

 

Диста

нційна 

Програма 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1D7m

ngsI1gCBFJau

BXDVKkxph

ggRNiEWa/ed

it 

22 Кушнір В.М. 

 

професорка кафедри 

дошкільної освіти 

27.05.2022 Україна  «Modern practices of 

education and 

development children 

with special 

educational needs in 

conditions of martial 

law» 
Of International 

Європейський досвід 

застосування 

практичних 

інструментів 

інклюзивної освіти 

 

Диста

нційна 

Програма 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1D7m

ngsI1gCBFJau

BXDVKkxph

ggRNiEWa/ed

it 

http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1821/1818
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1821/1818
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1821/1818
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1821/1818
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1821/1818
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2935/2948
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2935/2948
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2935/2948
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2935/2948
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2935/2948
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1218
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1218
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1218
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1218
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit


scientific-and-practical 
conference 

 

23 Семчук С.І. професорка кафедри 

дошкільної освіти 

27.05.2022 Україна  «Modern practices of 

education and 

development children 

with special 

educational needs in 

conditions of martial 

law» 
Of International 

scientific-and-practical 
conference 

Ігрова діяльність як 

метод соціалізації 

дошкільника з 

особливими 

освітніми потребами 

в інклюзивних 

групах 

 

Диста

нційна 

Програма 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1D7m

ngsI1gCBFJau

BXDVKkxph

ggRNiEWa/ed

it 

 

24 Попиченко 

С.С. 

 

Доцентка кафедри 

дошкільної освіти 

27.05.2022 Україна  «Modern practices of 

education and 

development children 

with special 

educational needs in 

conditions of martial 

law» 
Of International 

scientific-and-practical 
conference 

Особливості 

реалізації 

педагогічної 

підтримки дітей з 

особливими 

освітніми потребами 

в закладах загальної 

середньої освіти 

 

Диста

нційна 

Програма 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1D7m

ngsI1gCBFJau

BXDVKkxph

ggRNiEWa/ed

it 

 

25 Скрипник Н.І. 

 

Доцентка кафедри 

дошкільної освіти 

27.05.2022 Україна  «Modern practices of 

education and 

development children 

with special 

educational needs in 

conditions of martial 

law» 
Of International 

scientific-and-practical 
conference 

Партнерська 

взаємодія вчителя та 

учнів в 

інклюзивному 

інформаційному 

просторі сучасної 

школи 

 

Диста

нційна 

Програма 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1D7m

ngsI1gCBFJau

BXDVKkxph

ggRNiEWa/ed

it 

 

26 Залізняк А.М. 

 

Доцентка кафедри 

дошкільної освіти 

27.05.2022 Україна  «Modern practices of 

education and 

development children 

with special 

educational needs in 

conditions of martial 

Готовність дитини з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку до 

навчання у школі 

 

Диста

нційна 

Програма 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1D7m

ngsI1gCBFJau

BXDVKkxph

https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
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https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
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https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit


law» 
Of International 

scientific-and-practical 
conference 

ggRNiEWa/ed

it 

 

27 Гарбар С.В. 

 

Викладачка-стажист 

кафедри дошкільної 

освіти 

27.05.2022 Україна  «Modern practices of 

education and 

development children 

with special 

educational needs in 

conditions of martial 

law» 
Of International 

scientific-and-practical 
conference 

Арт-терапевтичні 

технології в процесі 

інклюзивного 

навчання 

 

Диста

нційна 

Програма 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1D7m

ngsI1gCBFJau

BXDVKkxph

ggRNiEWa/ed

it 

 

28 Найдюк І.С. 

 

Викладачка-стажист 

кафедри дошкільної 

освіти 

27.05.2022 Україна  «Modern practices of 

education and 

development children 

with special 

educational needs in 

conditions of martial 

law» 
Of International 

scientific-and-practical 
conference 

Шляхи 

вдосконалення 

підготовки вчителів 

до співпраці з 

батьками дітей у 

системі 

інклюзивного 

навчання 

Диста

нційна 

Програма 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1D7m

ngsI1gCBFJau

BXDVKkxph

ggRNiEWa/ed

it 

 

29 Кушнір В.М.  Професорка кафедри 

дошкільної освіти 

2022 р. Чехія Multidisciplinární 

mezinárodní vědecký 

magazín “Věda a 

perspektivy” je 

registrován v České 

republice. Státní 

registrační číslo u 

Ministerstva kultury 

№ 2(9).  

Результати 

експериментального 

дослідження 

формування 

управлінської 

компетентності 

майбутніх фахівців 

ЗДО 

Диста

нційна 

Збірник 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/vp/issue

/view/41 

30 Скрипник Н.І. Доцентка кафедри 

дошкільної освіти 

Жовтень 

2022 

Warszawa

. Poland. 

Рolish journal of 

science №56  

Сonceptual 

foundations of 

managerial activity in 

preschool educational 

(principles of 

Диста

нційна 

Збірник 

https://mail.go

ogle.com/mail/

u/0/?shva=1#i

nbox/FMfcgz

https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7mngsI1gCBFJauBXDVKkxphggRNiEWa/edit
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/issue/view/41
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/issue/view/41
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/issue/view/41
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/issue/view/41
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1


organization of 

methodical work). 

GqRZZZlFJS

DMKTfwJTp

KjBwFTn?pro

jector=1&mes

sagePartId=0.

1 

31 Попиченко 

С.С.  

Доцентка кафедри 

дошкільної освіти 

Червень, 

2022 

Karlsruhe, 

German 

Modern engineering 

and innovative 

technologies. 

international periodic 

scientific journal. 

Дослідження впливу 

особистісно 

зорієнтованих 

технологій на 

підвищення 

навчальних 

досягнень учнів 

початкової школи. 

Диста

нційна 

Збірник 

https://www.m

oderntechno.d

e/index.php/m

eit/issue/view/

meit21-

03/meit21-03 

32 Скрипник Н.І. Доцентка кафедри 

дошкільної освіти 

Червень, . 

2022. 

Svishtov, 

Bulgaria, 

2022. 

Scientific World 

Journal. 

Рrinciples of 

organization of 

methodical work in 

preschool educational 

institutions in modern 

realities 

Диста

нційна 

Збірник 

https://www.s

worldjournal.c

om/index.php/

swj/issue/view

/swj11-

05/swj11-05-

066 

 

ІІІ. Прийом та стажування іноземних фахівців на базі університету 

 

№ 

з/п 

ПІБ іноземного 

фахівця 

Посада іноземного 

фахівця 
Дата Країна 

Назва 

установи/закладу 

освіти 

Програма обміну Тема Результат 

         

 

ІV. Проведення заходів міжнародного рівня на базі університету 

№ 

з/п 

ПІБ 

організатора(ів) 

Посада 

організатора(ів) 

ПІБ іноземних 

фахівців 

Посади 

іноземних 

фахівців 

Дата Країна 

Програма, в межах 

якої проводився 

захід 

Тема Результат 

          

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit21-03/meit21-03
https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit21-03/meit21-03
https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit21-03/meit21-03
https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit21-03/meit21-03
https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit21-03/meit21-03
https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit21-03/meit21-03
https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj11-05/swj11-05-066
https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj11-05/swj11-05-066
https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj11-05/swj11-05-066
https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj11-05/swj11-05-066
https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj11-05/swj11-05-066
https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj11-05/swj11-05-066
https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj11-05/swj11-05-066


 

V. Рівень володіння іноземними мовами науково-педагогічними працівниками  

№ 

з/п 
ПІБ НПП Посада НПП, факультет 

Строк дії 

(з ... до...) 

Назва іспиту (ECL, 

ESOL тощо) 
Мова 

Рівень володіння 

(В2, С1, С2) 

       
Наявність міжнародного сертифіката рівня В2 та вище, отриманого у 2022 році 

 

VІ. Навчання іноземних громадян 

№ 

з/п 
ПІБ здобувача освіти 

Освітня програма, курс, група, форма 

навчання 
Громадянство 

    

 

До звітів додати копії всіх документів, що підтверджують міжнародну діяльність факультету/інституту/центру, в 

електронному та паперовому виглядах за підписами відповідальних за даний напрям осіб. 

 

 

Декан факультету/директор інституту/директор центру              __________________     Світлана ПОПИЧЕНКО 
                 (підпис) 

 

Заступник декана/директора 

з міжнародного співробітництва                 __________________        Неля СКРИПНИК 


