
Перелік внутрішніх наукових конференцій     на 2022 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 інформаційно-

комунікаційних 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. 

Відповідальна особа: 

к.пед.н., Пристинський В.М., 

Тел. + 380956199797 

e-mail: v.prystynskyi@hotmail.com 

16-17.03.2022 р. 75-100 

2. Психолого-педагогічний і 

соціальний супровід 

дитинства в контексті 

сучасної парадигми 

освіти 

1. Теоретико-методологічні проблеми психолого-

педагогічного і соціального супроводу дитинства 

2. Досвід реалізації технологій психолого-педагогічного 

і соціального супроводу дитинства в освітньому 

просторі 

3. Підготовка фахівців до психолого-педагогічного і 

соціального супроводу дитинства. 

Педагогічний факультет, кафедра 

дошкільної освіти. 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., проф. Курінна С.М. 

Тел.: +380506813768 

е-mail: slavdpu.do@gmail.com 

27-28.04.2022 р. 80-90 

3. Міжкультурна 

комунікація: 

українсько-польський 

освітній діалог 

1. Дигіталізація навчання у ЗВО. 

2. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти 

(цифрові технології). 

Філологічний факультет, кафедра 

української мови та літератури. 

Відповідальна особа: 

к. філол.н., доц. Колган О.В. 

Тел.: +380509170492 

е-mail: ovkolgan@gmail.com ; 

к.філол.н., доц.Падалка Р.М., 

Тел.: +380507676173 

е-mail: ruslana-padalka@i.ua 

17-21.10.2022 р. 100 



4. Психологічний супровід 

особистості в умовах 

сучасних викликів 

постмодерного 

суспільства: теоретичні 

засади та прикладні 

аспекти 

1. Психологічні особливості 

розвитку особистості в умовах сучасних викликів 

постмодерного суспільства. 

2. Технології психологічного супроводу особистості в 

умовах сучасних викликів постмодерного суспільства. 

3. Психологічна допомога особистості в умовах 

пандемії COVID-19. 

4. Психологічний супровід особистості у кризових та 

екстремальних ситуаціях. 

5. Психологічна підтримка осіб з особливими освітніми 

потребами в умовах сучасних викликів постмодерного 

суспільства. 

Педагогічний факультет, кафедра 

практичної психології. 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., проф. Панасенко Е.А. 

Тел.: +380506226240 

е-mail: ellinapanasenko@ukr.net 

25.11.2022 р. 100 

ІІ. Всеукраїнські конференції 

5. 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 універсам Донеччини. 

Філологічний факультет, кафедра 

української мови та літератури. 

Відповідальна особа: 

к. філол. н., доц. Кочукова Н.І. 

Тел.: +380509358750 

e-mail: 

natali.philologinya@gmail.com 

Травень, 2022 р. 30 

6. Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

учених «Перспективні 

напрями сучасної    науки 

та освіти» 

1. Найважливіші проблеми   фізико-математичних наук. 

2. Літературознавство, мовознавство та соціальні 

комунікації. 

3. Філософія, історія та політологія. 

4. Психологічні проблеми безперервної освіти в Україні. 

5. Проблеми соціально-економічного розвитку України 

в умовах  ринкової економіки. 

6. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями 

дітей та молоді. 

7. Актуальні проблеми дошкільної освіти. 

Державний вищий навчальний 

заклад «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Відповідальна особа: 

д. ф.-м. н., проф., проректор з 

науково-педагогічної роботи 

Чайченко С.О. 

Тел.: +380626665454 

е-mail: dspu.science@gmail.com 

18-19.05.2021 р. 800 

mailto:dspu.science@gmail.com


8. Інноваційні технології навчання та виховання учнів 

загальноосвітньої школи. 

9. Перспективні напрями розвитку соціальної роботи та 

соціального забезпечення населення. 

10. Напрями розвитку інклюзивної освіти в Україні. 

11. Проблеми підготовки педагогічних фахівців 

початкової школи відповідно  до сучасних вимог. 

12. Удосконалення фахової підготовки вчителів 

трудового навчання в рамках Болонського процесу. 

13. Оптимізація фізичного виховання студентів на 

засадах програмованого підходу. 

14. Гуманізація навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

ІІІ. Регіональні конференції 

7. Науково-теоретичний 

семінар «Спеціальна 

педагогіка: новий погляд 

на навчання дитини з 

особливими потребами» 

1. Основні напрями сучасної реформи освіти. 

2. Особистісно-зорієнтований та компетентнісний 

підходи в процесі навчання дитини з особливими 

потребами. 

3. Головна функція спеціальної школи – формування у 

дітей з особливими потребами сучасних життєвих 

стратегій. 

4. Оновлення змісту спеціальної освіти і впровадження 

сучасних технологій. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки та 

інклюзії 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., проф. Татьянчикова І.В. 

Тел. +380501856887 

e-mail: i.tatyanchikova@gmail.com 

Спеціальна школа І-ІІІ ст. №23 

Донецької обласної ради (заст. 

директора Сіробаба Я.В.) 

Січень, 2022 р. 20 

8. Науково-методичний 

семінар «Грантрайтінг та 

проектний менеджмент у 

ЗВО» 

1. Формування основних уявлень та навичок написання 

проєктної заявки, проєкта. 

2. Особливості та стадії реалізації освітніх та соціальних 

проєктів 

Педагогічний факультет, кафедра 

практичної психології 

Відповідальна особа: 

к. псих. н., доц. Березка С.В., 

Тел.: +380508254963 

e-mail: berezka.sonya@gmail.com 

Січень, 2022 р. 15-20 

9. Вебінар: «Освітній 

простір в умовах пандемії: 

психологічні проблеми та 

рішення» 

1. Теорія і практика освітнього процесу в умовах 

пандемії. 

2. Психологічні чинники виникнення професійних криз 

освітян в умовах пандемії. 

3. Коучинг батьків під час тривалих стресових ситуацій. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

28.01.2022 р. 15-20 



10. Науково-методичний 

семінар «Використання 

сучасних онлайн 

технологій в умовах 

спеціального закладу 

освіти» 

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 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., проф. Татьянчикова І.В. 

Тел. +380501856887 

e-mail: i.tatyanchikova@gmail.com 

Березень, 2022 р. 15 

11. Облік, оподаткування і 

контроль, як частина 

фінансово-економічного 

механізму управління 

діяльністю підприємств 

1. Облік і контроль в системі управління 

підприємством. 

2. Оподаткування підприємницької діяльності. 

3. Концептуальні основи організації обліку та контролю 

активів і пасивів підприємства. 

4. Інформаційне забезпечення обліку і контролю 

діяльності підприємства. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра обліку 

і аудиту 

Відповідальна особа: 

к. пед. н., доц. Яровий К.О. 

Тел.: +380504737046 

e-mail: yarovoy_k_a@ukr.net 

Лютий, 2022 р. 20 

12. Семінар-тренінг з 

організації корекційно-

розвивальної роботи з 

дітьми з ООП 

1. Труднощі у навчанні і шкільній адаптації. 

2. Підготовка дитини до адекватного сприйняття 

навчального матеріалу. 

3. Ефективне методичне і дидактичне забезпечення 

інклюзивної освіти. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

25.02.2022 р. 15-20 

13. Теорія і практика освіти в 

умовах пандемії 

1. Теорія і методика виховання: сучасний погляд. 

2. Теоретичні та практичні засади ефективного 

навчання у сучасній школі. 

3. Актуальні проблеми вищої школи. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

педагогіки. 

Відповідальна особа: 

к. пед. н., доц. Білецький О.А. 

Тел:+380666231739 

e-mail: sovestalex@gmail.com 

Березень, 2022 р. 35 

14. Науково методичний 

семінар «Використання 

ментальних карт у 

діяльності викладача 

ЗВО» 

Формування навичок застосування ментальних карт, 

уявлень щодо специфіки їх використання під час лекцій, 

практичних та самостійної роботи. 

Педагогічний факультет, кафедра 

практичної психології. 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., проф. Панасенко Е.А. 

Тел.: +380506226240 

е-mail: ellinapanasenko@ukr.net 

Березень, 2022 р. 15-20 



15. Семінар-тренінг «Клієнт-

центрована терапія» 

(8 сесія) 

1. Основні напрямки сучасної клієнт-центрованої 

психотерапії. 

2. Експериментальний напрямок. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології. 

Відповідальна особа: 

к. псих. н., проф. Мелоян А.Е. 

Тел.: +38095898714 

e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua 

Березень, 2022 р. 25 

16. Воркшоп «Протидія 

маніпулятивним технікам, 

підвищення 

конфліктостійкості 

особистості» 

1. Поняття, види психологічних маніпуляцій. 

2. Практичне відпрацювання методів попередження 

маніпуляцій та підвищення конфліктостійкості 

особистості 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології. 

Відповідальна особа:  

к. псих. н., доц. Осика О.В. 

Тел.: +380993887072 

e-mail: osika.1984@ukr.net 

Березень, 2022 р. 20 

17. Вебінар «Проблеми 

формування сприятливих 

умов для всебічного 

розвитку дітей, молоді з 

особливими потребами» 

1. Інклюзивна освіта як ефективний метод навчання 

дітей із ООП. 

2. Переваги та недоліки інклюзивної освіти. 

3. Особливості сприймання дітей з особливим освітніми 

потребами однолітками та іншими членами соціуму. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа:  

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

25.03.2022 р. 15-20 

18. Науково-методичний 

семінар «Інтерактивні, 

комунікаційні технології 

в епоху діджиталізації» 

Практикум та тренінги Філологічний факультет, кафедра 

іноземних мов. 

Відповідальна особа: 

к. пед.. н., доц. Сєчка С.В. 

Тел.: +380954846573 

e-mail: svetasechka19@gmail.com 

к. філол. н., доц. Пампура С.Ю. 

Тел.: +380953122347 

e-mail: slanalight@gmail.com 

Квітень, 2022 р. 45 

19. Науково-методичний 

семінар «Технології та 

методи змішаної форми 

навчання у ЗВО» 

1. Особливості застосування традиційних та 

інтерактивних методів в умовах дистанційного 

навчання. 

2. Активізація уваги здобувачів під час онлайн лекцій. 

Педагогічний факультет, кафедра 

практичної психології. 

Відповідальна особа: 

к. псих. н., доц. Дметерко  Н.В. 

Тел.: +380990560517 

e-mail: dmeterkonatalia@ukr.net 

Квітень, 2022 р. 10-15 



20. Семінар-тренінг 

«Особливості роботи з 

суїцидальною поведінкою 

за допомогою телефону 

довіри» 

1. Телефон довіри як дистанційна служба екстреної 

психологічної допомоги, особливості роботи. 

2. Роль екстреної психологічної допомоги по «телефону 

довіри» в профілактиці суїцидів (досвід роботи 

«телефону довіри» у м. Слов’янську). 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології. 

Відповідальна особа: 

к. псих. н., доц. Погрібна А.О. 

Тел.: +380958547165 

e-mail: alyona097575@gmail.com 

Квітень, 2022 р. 20 

21. Науково-практична 

конференція (онлайн) 

«Соціалізація дитини з 

особливими освітніми 

потребами в умовах 

спеціального та 

інклюзивного закладу. 

Напрями оптимізації» 

1. Теоретико-методологічні засади розв’язання 

проблеми соціалізації дитини з особливими потребами. 

2. Сучасні підходи до проблеми соціалізації дітей з 

особливими потребами. 

3. Основні напрями психолого-педагогічного 

забезпечення соціалізації дитини з особливими 

потребами. 

4. Особливості корекційно-виховної роботи щодо 

забезпечення соціалізації дітей з особливими потребами 

в спеціальному закладі освіти. 

5. Шляхи оптимізації забезпечення соціалізації дитини в 

умовах спеціального закладу освіти (з досвіду роботи 

педагогічних колективів) 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки та 

інклюзії. Відповідальна особа: 

д. пед. н., проф. Татьянчикова І.В. 

Кафедра психолого-медико-

педагогічних основ колекційної 

роботи Кам’янець-Подільського 

національного педагогічного 

університету ім. І. Огієнка (зав. 

кафедри, доц. Бугера Ю.Ю.), 

спеціальна школа І-ІІІ ст. №23 

Донецької обласної ради (заст. 

директора Сіробаба Я.В) 

Тел. +380501856887 

e-mail: i.tatyanchikova@gmail.com 

Квітень, 2022 р. 25 

22. Резистентність організму 

молоді в сучасних умовах 

інфекційних пандемій 

1. Причини, клінічні ознаки та наслідки сучасних 

інфекційних хвороб. 

2. Сприятливість та стійкість молодого організму до 

вірусів (Коронавірус). 

3. Профілактичні заходи щодо захисту дітей та молоді 

від сучасних інфекцій. 

4. Питання вакцинації підростаючого покоління. 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра медико- 

біологічних основ охорони 

життя та цивільного захисту. 

Відповідальна особа: 

к.м.н.,доц., Гутарєва Н.В., 

к.пед.н. доц.Макаренко А.В. 

Тел.(06262) 2-35-80 

e-mаil: nashkaf@ukr.net 

06.04.2022 р. 30 



23. Семінар «Технологія 

командної взаємодії в 

контексті психолого-

педагогічного супроводу 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

1. Покращення якості освіти дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах спеціальної школи. 

2. Важливість командного підходу в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

3. Шляхи співпраці з батьками учнів з особливими 

освітніми потребами як рівноправних членів команди. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа:  

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

29.04.2022 р. 15-20 

24. Семінар «Адвокація прав 

дітей з особливими 

освітніми потребами: що 

мають знати батьки і 

фахівці» 

1. Створення інклюзивної групи чи класу: реалії 

українського законодавства. 

2. Порушення прав дітей з особливими освітніми 

потребами. 

3. Захист прав дітей з ООП: алгоритм дій. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа:  

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

27.05.2022 р. 15-20 

25. Семінар «Фундаментальні 

методологічні проблеми 

сучасної психології» 

1. Проблема об’єктивного методу в психології. 

2. Психофізіологічна і психофізіологічна проблеми в 

психології. 

3. Проблема одиниць аналізу психіки. 

4. Проблема біологічного і соціального 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології. 

Відповідальна особа: 

к. псих. н., доц. Резнікова О.А. 

Тел.: +380505047993 

e-mail: ereznikova63@gmail.com 

Квітень, 2022 р. 25 

26. Семінар-тренінг «Клієнт-

центрована терапія» 

(9 сесія) 

1. Процесуально-експериментальна терапія. 

2. Цілеорієнтована клієнт-центрована терапія. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

психології. 

Відповідальна особа: 

к. псих. н., проф. Мелоян А.Е. 

Тел.: +38095898714 

e-mail: anaitmeloyan@gmail.ua 

Червень, 2022 р. 25 

27. Семінар «Профілактика 

емоційного вигорання 

спеціального педагога» 

1. Ознаки та чинники виникнення синдрому 

професійного вигорання. 

2. Специфіка емоційного вигорання у фахівців 

спеціальної освіти. 

3. Психолого-педагогічний супровід професійної 

діяльності спеціальних педагогів як засіб збереження 

психічного здоров’я. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа:  

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

24.06.2022 р. 15-20 



28. Вебінар «Соціальна 

інклюзія дистанційного 

освітнього процесу» 

1. Організація освітнього процесу в умовах пандемії. 

2. Психологічний супровід та соціально-педагогічний 

патронаж: виклики сучасності. 

3. Робота інклюзивно-ресурсних центрів в умовах 

дистанційного навчання. 

4. Шляхи поєднання дистанційного навчання з 

інклюзивним. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа:  

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

29.09.2022 р. 15-20 

29. Вебінар «Як навчати 

дитину з ООП: теорія, 

практика, інновації» 

1. Успішна інтеграція сенсорної інформації формує базу 

для соціальної поведінки і оволодіння навчальними 

навичками. 

2. Нейропедагогіка: методика про те, як розвивати 

мозок конкретної дитини. 

3. «Творчий щоденник учня» – найрезультативніші 

моменти з практики використання арт-терапії, 

педагогіки партнерства та steam-освіти. 

4. Імерсивні засоби навчання: наочність, 

зосередженість, максимальне залучення учня. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа:  

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

28.10.2022 р. 15-20 

30. Вебінар «Готовність 

педагогічних працівників 

загальноосвітнього 

закладу до роботи з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами в 

умовах інклюзії: питання 

теорії і практики» 

1. Реалії та перспективи впровадження інклюзивного 

навчання в школах міста. 

2. Шляхи підготовки фахівців до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти. 

3. Підготовка педагогів до роботи з дітьми даної з ООП. 

4. Проблема професійного вигорання педагогічних 

працівників. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа:  

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

25.11.2022 р. 15-20 

31. Науково-методичний 

семінар «Особливості 

використання методу 

кейс-стаді у діяльності 

викладача ЗВО» 

Формування навичок проведення інтерактивного 

методу навчання – кейс-стаді у викладачів 

педагогічного факультету з урахуванням специфіки 

підготовки майбутніх практичних психологів. 

Педагогічний факультет, кафедра 

практичної психології. 

Відповідальна особа: 

д. пед. наук, проф. Панасенко Е.А. 

Тел.: +380506226240 

е-mail: ellinapanasenko@ukr.net 

Листопад, 2022 р. 15-20 



32. Вебінар «Освітній 

практикум: безбар’єрне 

освітнє середовище для 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

1. Діти з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітньому просторі. 

2. Особливості безбар’єрного освітнього середовища 

для дітей з порушеннями зору. 

3. Корекційна робота як складова інклюзивного 

навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку. 

4. Відбір і модифікація середовищних ресурсів для 

використання в освітньому процесі з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

5. Впровадження корекційно-розвивальних технологій 

навчання дітей з інтелектуальними порушеннями 

розвитку в умовах НУШ. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Відповідальна особа:  

д. пед. н., проф. Дмитрієва І.В. 

Тел.: +380990181008 

e-mail: dmitrievasgpu@gmail.com 

23.12.2022 р. 15-20 

ІV. Інтернет-конференції 

33. VІІІ міжнародна заочна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми 

біології, фізичного 

виховання та здоров’я 

людини» 

1. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання й 

спортивного тренування. 

2. Екологія людини: навколишнє середовище і здоров’я. 

3. Актуальні проблеми фізичної терапії. 

4. Проблема здорового способу життя в сучасному 

суспільстві. 

5. Теорія і практика фізичного виховання й спортивного 

тренування. 

6. Теоретичні, методичні та організаційні основи 

туризму та рекреації. 

7. Охорона здоров’я підростаючого покоління у 

сучасних умовах. 

Факультет фізичного виховання, 

кафедра фізичної терапії, 

фізичного виховання та біології. 

Відповідальна особа:  

д. біол. н., проф. Дичко В.В. 

Тел.: +380506104220 

Редактор збірника: 

к. пед. наук, доц. Кушакова І.В. 

Тел.: +380501816854 

e-mail: irakush@ukr.net 

Листопад-

грудень 2022 р. 

100 

34. IX 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 слов’янської 

філології. 

Відповідальна особа: 

д. філол.. н., проф. Глущенко В.А. 

Тел.: (06262)32354, (050)8860183 

e-mail: sdpunauka@ukr.net 

19–20.10.2022 р. 125 

mailto:sdpunauka@ukr.net


35. VI Всеукраїнська 

інтернет-конференція 

«Технології електронного 

навчання» 

1. Змішане навчання: результати і перспективи  (основні 

моделі, досвід впровадження). 

2. Перевернуте навчання: можливості впровадження та 

очікувані результати. 

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. 

Фізико-математичний факультет, 

кафедра методики навчання 

математики та методики навчання 

інформатики. 

Відповідальна особа: 

д. пед.. н., доц. Величко В.Є. 

Тел.: (06262)32659 

e-mail: texel@ukr.net 

web: https://texel.ddpu.edu.ua 

04.11.2022 р. 50 

 


