
Перелік внутрішніх наукових конференцій
на 2021 рік

Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет»

№
з/п

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 6
І. Міжнародні конференції

1. 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. Відповідальні – 
доц. Пристинський В.М.,
методист відділу оздоровчої функції 
освіти та фізичної реабілітації 
Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
національний тренер з програми «Спорт
заради розвитку» Качан О.А. 
(вул. Вчительська, 50)
тел. + 380956199797
e-mail: v.prystynskyi@hotmail.com

18-19.03.2021 р. 75-100

2. Міжнародна 
Інтернет-
конференція 
«Інформаційно-
духовне 
відродження 
світової спільноти 

1. Мультикультурність як 
основа соціально-
комунікаційного світового 
простору.
2. Лінгвістичні аспекти 
ціннісних конструктів 
культури.

Філологічний факультет, кафедра 
української мови та літератури. 
Відповідальні – проф. Біличенко О.Л.,
тел. 0502924718,
e-mail: Olgabelichenko64@gmail.com

Квітень, 2021 30

mailto:v.prystynskyi@hotmail.com


в добу 
цивілізаційної 
глобалізації»

3. Мова як система 
відтворення реальності.
4. Інтеросвітні аспекти 
світового мультикультурного 
простору.
5. Інформаційне насичення 
медіасфери.
6. Фізична та духовна 
реальність в розгортанні 
життєвого простору людини.
7. Духовність як вища 
реальність Буття Людини.
8. Універсалії культури в 
еволюції духовності та їх 
інформаційне відображення в 
суспільній свідомості.

ІІ. Всеукраїнські конференціїі
1. Освітній простір: із

сучасного у 
майбутнє

1. Освітній процес у  закладах 
загальної середньої освіти 
(ЗЗСО) та закладах вищої 
освіти (ЗВО).
2. Перекладознавство, 
методика викладання 
іноземної мови та літератури.

Філологічний факультет, кафедра 
української мови та літератури. 
Відповідальні — доц. Колган О.В.
тел. 0509170492,
е-mail: ovkolgan@gmail.com,
доц. Падалка Р.М., тел. 0507676173, 
е-mail: ruslana-padalka@i.ua

19.03.2021 р. 50

2. Вітчизняна вища 
освіта у новому 
форматі сучасних 
тенденцій та вимог

1. Вища освіта в контексті 
європейської інтеграції.
2. Нові напрями і прогнози 
розвитку освітніх технологій у
сучасному світі.
3. Сучасні тенденції вищої 
освіти та їх вплив на освітні 
реформи в Україні.
4. Глобальні тенденції і 
проблеми розвитку освіти.

Факультет фізичного виховання, 
кафедра кафедра медико-біологічних 
основ охорони життя та цивільного 
захисту.
Відповідальні – доц. Гутарєва Н.В.,
доц. Макаренко А.В.
вул. Університетська, 12, м.Слов’янськ, 
Донецька обл., тел. (06262) 2-35-80,
e-mail: nashkaf@ukr.net

23.03.2021 р. 40

3. Pedagogical 
Communication in a 

Особливості педагогічної 
коммунікації в умовах 

Філологічний факультет, кафедра 
іноземних мов. Відповідальні – 

Квітень, 2021 р. 30
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Pandemic Time дистанціиного навчання.
Інноваціині підходи у 
викладанні іноземних мов 
онлайн.

доц. Нікітіна Н.П., тел.0506427062, 
e-mail: nikitina_sdpu@ukr.net  ,
доц. Дмитрієва О.В. тел. 0501008711,
e-mail: oleseya7@ukr.net

4. VI всеукраїнська 
заочна науково-
практична  
інтернет-
конференція 
«Горбачуківські 
студії»

1. Мовний та мовленнєвий 
матеріал у його структурній, 
семантичній та стилістичній 
інтерпретації.
2. Літературознавство та 
міжкультурна комунікація.
3. Культуромовна особистість 
фахівця у ХХІ столітті.
4. Літературне краєзнавство: 
перспективи вивчення.
5. Інноваційні методи 
формування іншомовної 
комунікативної культури
6. Фольклорна та етнографічна
самобутність сучасності: 
проблеми досліджень, 
збереження, розвитку.
7. Педагогічні традиції та 
дидактичні інновації 
Донеччини.
8. Культурно-просвітницький 
рух на Донбасі в контексті 
загальноукраїнських подій.
9. Мистецький універсум 
Донеччини.

Філологічний факультет, кафедра 
української мови та літератури. 
Відповідальний – доц. Кочукова Н.І.,
тел. 0509358750,
e-mail: natali.philologinya@gmail.com

Травень, 2021р. 30

5. Всеукраїнська
науково-практична
конференція
здобувачів вищої
освіти та молодих
учених 
«Перспективні

1. Найважливіші проблеми 
фізикоматематичних наук.
2. Літературознавство, 
мовознавство та соціальні 
комунікації.
3. Філософія, історія та 
політологія.

Державний вищий навчальний
заклад «Донбаський державний
педагогічний університет».
Відповідальний – доктор
фізико-математичних наук,
професор, проректор з науково-
педагогічної роботи Чайченко С.О.,

19.05.2021 р. –
20.05.2021 р.

800
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напрямки сучасної
науки та освіти»

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.

тел. 0626665454,
е-mail: dspu.science@gmail.com

ІІІ. Регіональні конференції
1. Проблеми адаптації

молодої людини з 
інвалідністю у 
сучасних умовах 
життєдіяльності

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 

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти. Кафедра психології. 
Відповідальний – доц. Степаненко Л.В.,
тел. 0954411100,
e-mail: lora.step.74@gmail.com

Січень, 2021 р. 20



молоді з інвалідністю.
2. Науково-

практичний 
семінар «Нова 
українська 
спеціальна  школа: 
реалії та 
перспективи»

1. Основні ідеї та напрями 
сучасної реформи освіти.
2. Нова українська спеціальна 
школа – заклад освіти з 
інклюзивною формою 
навчання.
3. Ідея незалежного життя для 
осіб з особливими освітніми 
потребами – основа Нової 
філософії освіти.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
спеціальної педагогіки та інклюзії. 
Відповідальні – 
проф. Татьянчикова І.В.,
тел. 0501856887,
e-mail: i.tatyanchikova@gmail.com,
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів №23 Донецької 
обласної ради (заст. директора 
Малицька Т.Г.)

Січень, 2021 р. 20

3. Обговорення на 
міжвузівській й 
міжкафедральній 
платформі ZOOM 
«Проблеми 
функціонування 
організаційних 
механізмів і 
технологій, що 
виникають у 
результаті 
дисбалансів 
розвитку суб’єктів 
господарювання в 
умовах кризи 
викликаної 
всесвітньою 
пандемією»

Проблеми функціонування 
організаційних механізмів і 
технологій, що виникають у 
результаті дисбалансів 
розвитку суб’єктів 
господарювання в умовах 
кризи викликаної всесвітньою 
пандемією

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра обліку і аудиту. 
Відповідальний – доц. Малахова А.В., 
тел. 0507620492,
e-mail: yana.angela.iam@gmail.com

Січень, 2021 р. 20

4. Вебінар 
«Дистанційне 
навчання дітей з 
ООП. Командний 
підхід»

1. Важливість командного 
підходу у дистанційному 
навчанні дітей з ООП.
2. Характеристика команди 
супроводу.
3. Функції кожного із членів 

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В., тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

22.01.2021 р. 10
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команди супроводу в 
дистанційному навчанні.

5. Вебінар 
«Особливості 
дистанційного 
навчання дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами»

1. Диференційований підхід у 
дистанційному навчанні дітей 
з особливими освітніми 
потребами.
2. Корекційно-розвиткові 
вправи для занять разом із 
родиною.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В., тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

26.02.2021 р. 10

6. Науково-
методичний 
семінар 
«Оптимізація 
використання 
онлайн-технологій 
в умовах 
дистанційного 
навчання»

1. Дистанційна форма 
навчання – сучасний напрям 
роботи закладів освіти в 
умовах пандемії.
2. Використання 
різноманітних онлайн-
ресурсів в навчальному 
процесі ЗВО.
3. Особливості використання 
сучасних онлайн-технологій в 
умовах дистанційного 
навчання. Оптимізація цього 
процесу.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
спеціальної педагогіки та інклюзії. 
Відповідальні – 
проф. Татьянчикова І.В.,
тел. 0501856887,
e-mail: i.tatyanchikova@gmail.com

Лютий, 2021 р. 10

7. Семінар-тренінг 
«Позитивне 
батьківство»

1. Характиристика сучасних 
батьків.
2. Психологія дітей сучасного 
світу.
3. Відносини батьків і дітей, 
які проживають у зоні 
військового конфлікту.

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра прикладної психології. 
Відповідальний – проф. Мелоян А.Е.,
тел. 095898714,
e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua

Лютий, 2021р. 25

8. Навчальний 
психологічний 
семінар «Втрата і 
горювання. 
Практичні аспекти 
супроводу»

1. Релігійні та 
етнокультурологічні 
особливості проживання 
втрати в різних країнах. 
Ритуали та їх значення. 
Формування відношення до 
втрати (еволюційний аспект). 

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра психології. 
Відповідальний – доц. Логвінова Д.В.,
тел. 0502975280,
e-mail: genderua@gmail.com

Лютий, 2021 р. 25
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Робота в групах
2. Втрата, сучасний погляд. 
Види втрат, її значення і вплив
на якість життя.
3. Горювання як процес 
проживання і інтеграції 
втрати. Обговорення
4. Консультування людини, 
що пережила втрату. Можна / 
не можна / рекомендовано в 
комунікації з людиною. 
Моделювання.

9. Психологічне 
здоров’я
особистості

1. Аналіз наукових підходів до
проблеми психологічного 
здоров’я особистості.
2. Обговорення даних 
емпіричних досліджень.
3.Надання рекомендацій з 
підтримки і збереження 
психологічного здоров’я 
особистості

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра психології.
Відповідальний – доц. Сергєєва І.В.,
тел. 0509760777,
e-mail: inessa.sergeeva@ukr.net,
кафедра педагогіки вищої школи, 
доц. Фатальчук С. Д., тел. 0501696777,
e-mail: s-fatalchuk@ukr.net.

Лютий-березень, 
2021 р

20

10. Соціально-
психологічний 
супровід людей 
похилого віку

1. Старість і старіння як етап 
психічного розвитку людини.
2. Психологічні особливості 
соціальної активності 
особистості на етапі 
геронтогенезу.
3. Забезпечення психологічних
умов для позитивної інволюції
людей похилого віку.
4. Особливості психологічного
консультування працівників, 
що здійснюють соціальний 
супровід людей похилого віку.
5. Діяльність громадських 
організацій щодо соціального 

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра психології. 
Відповідальний – доц. Резнікова О.А.,
тел. 0505047993,
e-mail: ereznikova63@gmail.com

Березень, 2021 р. 20



та психологічного супроводу 
людей похилого віку.

11. Міжкафедральний 
науково-пракичний
семінар на 
платформі ZOOM 
«Проблеми 
функціонування 
соціально-
економічної 
системи України та
світу в умовах 
глобальної 
економічної кризи»

Проблеми функціонування 
соціально-економічної 
системи України та світу в 
умовах глобальної 
економічної кризи.

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра обліку і аудиту. 
Відповідальний – доц. Гончар Л.В.,
тел. 0506256357, e-mail: 
Lubov.v.gonchar@gmail.com, кафедра 
менеджменту, проф. Коверга С.В.,
тел. 0667359363,
e-mail: kovergaserg1970@gmail.com

Березень-квітень, 
2021 р.

20

12. Семінар-тренінг 
“Клієнт-центрована
терапія” (2 рівень) 
8-9 сесія

1. Основні напрямки сучасної 
клієнт-центрованої 
психотерапії.
2. Експіріентальний напрямок.
3. Процесуально-
експіріентальная терапія. 4. 
Целеорієнтована клієнт-
центрована терапія.

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра прикладної психології. 
Відповідальний – проф. Мелоян А.Е.,
тел. 0958987141,
e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua

Березень, червень,
2021р.

25

13. Семінар-практикум
«Філософія 
соціальної 
взаємодії»

1. Розгляд динаміки сучасного 
суспільства.
2. Пошуки концепцій стійкості
особистості.
3. Підвищення її 
адаптаційного потенціалу в 
умовах загроз і викликів 
цивілізації.

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра прикладної психології. 
Відповідальний – доц. Осика О.В.,
тел. 0993887072, 
e-mail: osika.1984@ukr.net

Березень, 2021 р. 20

14. Круглий стіл, 
присвячений 300 
річчю дня 
народження 
Г.Сковороди: 
«Педагогічна 

1. Життєвий шлях 
Г.Сковороди: хронологія 
подій.
2. Аналіз вагомих творчих
доробків діяча.
3. Використання теоретичного

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра педагогіки. 
Відповідальний – доц. Білецький О.А.,
тел. 0666231739,
e-mail: kostuk1037@gmail.com

Березень, 2021 р. 15-25

mailto:Lubov.v.gonchar@gmail.com


спадщина 
Г.С.Сковороди 
через призму 
сучасної освіти 
України»

досвіду Г. Сковороди в 
сучасних умовах 
реформування вітчизняної 
освіти.

15. Вебінар 
«Інтерактивні 
технології в освіті: 
залучаємо учнів у 
процес навчання за 
допомогою 
інтернет-сервісів»

1. Інтерактивні технології в 
навчанні дітей з ООП.
2. Результати наукових 
досліджень сучасного 
шкільного навчання.
3. Знайомство з сервісом для 
створення інтерактивних 
уроків.
4. Можливості та особливості 
роботи з сервісом для 
створення інтерактивних 
уроків.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В., тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

26.03.2021 р. 10

16. Вебінар: 
«Організацію 
освітнього процесу 
для дітей із 
розладами 
аутистичного 
спектру у  
навчальному 
закладі»

1. Створення сприятливих 
умов для перебування дітей із 
розладами аутистичного 
спектру у навчальному 
закладі.
2. Шляхи підвищення 
адаптивних можливостей 
дитини.
3. Алгоритмізація діяльності 
учасників групи супроводу та 
їхня командна взаємодія в 
освітньому процесі дитини із 
розладами аутистичного 
спектру.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
доц. Дмитрієва І.В., тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

28.04.2021 р. 10

17. Семінар-тренінг 
для людей зрілого 
віку «Вік щастя»

Психологічна підтримка під 
час складних життевих 
ситуацій людей поважного 
віку.

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра прикладної психології. 
Відповідальний – проф. Мелоян А.Е.,
тел. 0958987141,
e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua

Квітень, 2021 р. 25



18. 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 прикладної психології. 
Відповідальний – доц. Погрібна А.О.,
тел. 0958547165,
e-mail: alyona097575@gmail.com

Квітень, 2021р. 25

19. Науково-
теоретична 
конференція (он-
лайн) 
«Реформування 
змісту спеціальної 
освіти: перехід до 
компетентнісно 
спрямованої 
освіти»

1. Інклюзивна форма 
навчання: за і проти.
2. Напрями впровадження 
інклюзивної форми навчання в
умовах реформування 
української школи.
3. Основні труднощі 
функціонування інклюзивних 
закладів освіти. Перші успіхи 
та недоліки. Реалії та 
перспективи.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
спеціальної педагогіки та інклюзії. 
Відповідальні – 
проф. Татьянчикова І.В.,
тел. 0501856887,
e-mail: i.tatyanchikova@gmail.com,
кафедра психолого-медико-
педагогічних основ корекційної роботи 
Кам’янець-Подільського національного 
педагогічного університету ім. Івана 
Огієнка (зав.кафедри, доц. Ю.Ю. 
Бугера)

Квітень, 2021 р. 20

20. Особливості 
використання 
технології пісочної 
терапії в 
практичній 

1. Історія розвиту пісочної 
терапії.
2. Загальні принципи взаємодії
з дитиною.
3. Казкотерапевтичний підхід 

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра психології. 
Відповідальний – доц. Свіденська Г.М.,
тел. +380506429273,
e-mail: svidenskag@gmail.com

Квітень, 2021 р. 20

mailto:i.tatyanchikova@gmail.com


діяльності 
психолога

до пісочної терапії.
4. Майстер-клас з проведення 
сеансу пісочної терапії.

21. Інфекційні хвороби
сьогодення: 
причини, перебіг, 
методи запобігання
та профілактики

1. Причини та патогенез 
розвитку сучасних 
інфекційних захворювань.
2. Аналіз захворюваності на 
COVID 19 у світі та Україні.
3. Методи лікування COVID 
19, розроблені вітчизняними 
науковцями.
4. Профілактичні заходи щодо
росповсюдження та 
припинення інфекційних 
хвороб в сучасному світі.

Факультет фізичного виховання, 
кафедра  медико-біологічних основ 
охорони життя та цивільного захисту.
Відповідальні – доц. Гутарєва Н.В., 
доц. Макаренко А.В.
вул.Університетська, 12, м.Слов’янськ, 
Донецька обл., тел. (06262) 2-35-80,
e-mail: nashkaf@ukr.net

14.04.2021 р. 55

22. 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. 
Відповідальний – доц. Малахова А.В., 
тел.+380507620492,
e-mail: yana.angela.iam@gmail.com

Травень, 2021 р. 20

23. Науково-
практичний 
семінар «Освіта 
впродовж життя: 
проблеми і виклики
ХХІ століття»

1. Педагогіка вищої школи.
2. Педагогіка.
3. Психологія.
4. Професійна освіта.

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра педагогіки вищої 
школи. Відповідальний – 
доц. Топольник Я.В., тел. 
+380502320404,
e-mail: yannetkatop@gmail.com

Травень, 2021 р. 20

24. Вебінар 
«Електронні освітні
ігрові ресурси — 
нові можливості 
для Інклюзивної 
освіти»

1. Створення в початковій 
школі сучасного 
інтерактивного середовища.
2. Використання 
індивідуальних пристроїв 
учня, мультимедійної дошки, 
проектору.
3. Електронні освітні ігрові 
ресурси (ЕОІР).

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В., тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

28.05.2021 р. 10



25. Вебінар 
«Вчительська 
компетентність у 
сфері інклюзії»

1. Реальна ситуація шкільного 
сьогодення: стрімке 
збільшення кількості дітей із 
різними особливими освітніми
потребами в закладах 
загальної середньої освіти. 
Категорії дітей з ООП, які 
найчастіше зустрічаються в 
класах.
2. Необхідність роботи 
вчителя з дітьми з ООП як 
вимога часу. Неготовність 
значної кількості педагогів до 
цієї діяльності. Причини 
неготовності.
3. Потреба розвитку 
інклюзивної компетентності 
сучасного вчителя як 
складової його професійної 
компетентності в цілому. Її 
структура: знання, уміння, 
навички та особистісні якості.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В., тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

25.06.2021 р. 10

26. Вебінар: 
«Співпраця вчителя

та його 
асистента в 
інклюзивному 
класі»

1. Асистент вчителя - посадові
обов'язки (нормативні акти, 
які регламентують роботу).
2. Функції асистента вчителя в
класі.
3. Перелік документації аси-
стента вчителя: ІПР, графік 
роботи, розклад уроків, що-
денний план роботи, щоден-
ник спостереження.
4. Стратегії ефективної роботи
вчителя та асистента вчителя.
5. Основні моделі спільного 
викладання в класі.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В., тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

24.09.2021 р. 10



27.
.

Вебінар
«Збереження 
здоров’я дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами»

1. Особливості здоров’я дітей 
з особливими освітніми 
потребами.
2. Вплив інвалідності на життя
дитини.
3. Бар’єри, які виникають у 
батьків та інших родичів на 
шляху збереження здоров’я 
дитини з порушеннями 
розвитку.
4. Здоров’язбережувальні 
технології, які 
використовуються під час 
навчання дітей з ООП.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В., тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

29.10.2021 р. 10

28. Науково-
педагогічна
вітальня «Незвична
педагогіка
Г. Сковороди»  (до
відзначення  300-
річчя  з  дня
народження 
Г. Сковороди)

1. Педагогічний доробок 
Г.С.Сковороди.
2. Творча спадщина.
3. Навчання Сковороди.

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра педагогіки вищої 
школи. Відповідальний – 
доц. Топольник Я.В., тел. 
+380502320404,
e-mail: yannetkatop@gmail.com

Листопад, 2021 р. 25

29. Вебінар 
«Інклюзивна освіта
в сучасній 
українській школі: 
адаптація дітей та 
вчителів»

1. Впровадження інклюзивної 
освіти в Україні.
2. Яким є і як має бути: 
закордонний досвід.
3. Адаптація дітей та вчителя в
інклюзивному класі.
4. Підготовка дитини до 
майбутньої самореалізації.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В.,
тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

26.11.2021 р. 10

30 Круглий стіл, 
присвячений 
вшануванню памяті
Григорія 
Сковороди

1. Мовно-літературна
творчість Г. Сковороди.
2. Філософська  творчість
Г.Сковороди.
3. Педагогічна діяльність 

Філологічний  факультет,  кафедра
української  мови  та  літератури.
Відповідальний – доц. Ляшов Н.М.
e-mail: nzr2012@ukr.net

Листопад –
грудень 2021 р.

25



Г.Сковороди
31. Вебінар: 

«Співпраця 
фахівців та батьків 
дитини із 
особливими 
освітніми 
потребами: основні
засади ефективної 
роботи» 

1. Ролі батьків у складі 
команди психолого-
педагогічного супроводу 
дитини із особливими 
освітніми потребами.
2. Розуміння фахівцями 
команди супроводу 
важливості співпраці із 
батьками дитини із 
особливими освітніми 
потребами.
3. Визначення зони 
відповідальності батьків 
дитини із особливими 
освітніми потребами як членів
команди супроводу.

Факультет спеціальної освіти, кафедра 
технологій спеціальної та інклюзивної 
освіти. Відповідальні – 
проф. Дмитрієва І.В.,
тел. 0990181008,
e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com

24.12.2021 р. 10

ІV. Інтернет-конференції
1. Сучасна 

психологія:
теорія і модерна
практика в епоху
пандемічних 
викликів

1. Сучасна психологія і 
педагогіка: особистісні 
властивості та їх перебіг в 
період стресових умов.
2. Методологічні засади 
дистанційного
навчання; психологічні і 
педагогічні проблеми 
розвитку особистості студента
під час дистанційного 
навчання.
3. Сучасна психологія в
контексті надавання 
психологічної допомоги.
4. Особистість у сучасному 
вимірі: теорія і практика; 
особистість в умовах пандемії;
психолого-педагогічні умови 

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти, кафедра психології. 
Відповідальний – 
доц. Дейниченко Л.М.,
тел. +380501755328,
e-mail: deynichenkolora@gmail.com

Квітень, 2021 р. 50



організації дистанційного 
навчання в період пандемії.
5. Психологічна безпека 
особистості.
6. Професійна підготовка 
психолога до подолання 
кризових ситуацій.
7. Психотерапія: 
багатоаспектність виміру.
8. Психолого-педагогічна 
допомога молоді в період 
дистанційного навчання.
9. Соціальна психологія в 
контексті надавання 
психологічної допомоги.

2. VІІІ 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 словянської філології. 
Відповідальний – проф. Глущенко В.А., 
тел. (06262)32354, (050)8860183,
e-mail: sdpunauka@ukr.net

20–21.10.2021 р.  120

3. V Всеукраїнська 
Інтернет-
конференція 
«Технології 
електронного 
навчання»

1. Змішане навчання: 
результати і перспективи 
(основні моделі, досвід 
впровадження).
2. Перевернуте навчання: 
можливості впровадження та 
очікувані результати.

Фізико-математичний факультет, 
кафедра МНМ та МНІ.
Відповідальний – доц. Величко В.Є., 
тел. (06262)32659, e-mail: texel@ukr.net, 
web: https://texel.ddpu.edu.ua

05.11.2021 р. 50

https://texel.ddpu.edu.ua/
mailto:texel@ukr.net


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.

Проректор з науково-педагогічної роботи Чайченко С.О.
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