
Перелік внутрішніх наукових інтернет-конференцій  на 2023 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. ІХ міжнародна заочна 

науково-практична 

інтернет конференція 

«Актуальні проблеми 

фізичного виховання 

біології та здоров’я 

людини» 

1. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту. 

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

3. Актуальні проблеми біології і підготовки вчителів 

біології та основ здоров’я. 

4. Теорія і практика фізичної терапії, фізичного 

виховання й спортивного тренування. 

5. Теоретичні, методичні та організаційні основи 

туризму та рекреації. 

6. Проблема здорового способу життя в сучасному 

суспільстві. 

Факультет фізичного виховання 

Кафедра фізичної терапії, 

фізичного виховання та біології 

Відповідальна особа: 

зав. каф. фізичної терапії, 

фізичного виховання та біології, 

док. біол. н., проф. Дичко В.В.  

Тел.: +380506104220 

e-mail: v.v.dichko@ukr.net 

Редактор збірника: канд. пед. н., 

доц. Кушакова І. В.  

Тел.: +380501816854 

e-mail: іrakush@ukr.net 

Листопад – 

грудень 2023 р. 

50 

ІІ. Всеукраїнські конференції 

2. Всеукраїнська інтернет-

конференція 

«Здоров’язбережувальні 

технології в умовах 

євроінтеграції» 

1) соціальні наслідки Євроінтеграції України, система 

охорони здоров’я; 

2) євроінтеграція: сила можливостей використання 

здоров’язбережувальних технологій; 

3) фізіолого-психологічні показники контролю здоров’я 

в умовах державних програм; 

4) здоров’я індивідуума в системі покращення якості 

життя українців; 

5) особливості реабілітаційних заходів в умовах 

воєнного стану; 

6) сучасні підходи до збереження та зміцнення здоров’я 

молоді. 

Факультет фізичного виховання, 

кафедра медико-біологічних основ, 

охорони життя та цивільного 

захисту. 

Відповідальні особи: 

к. пед. н., доц. Мусхаріна Ю.Ю. 

Тел.: +380994199170 

e-mail: uliyamusharina@gmail.com 

к. пед. н., доц. Макаренко А.В. 

Тел.: +390501741818 

e-mail: 

makarenko.slavyansk@gmail.com 

 

 

06.04.2023 р. 40 



3. Всеукраїнський науково-

методичний семінар 

«Сучасні проблеми 

філології 

та методології 

викладання в 

умовах євроінтеграції» 

Практикум та тренінги Філологічний факультет,  

кафедра іноземних мов. 

Відповідальні особи: 

к. пед. н., доц. Нікітіна Н.П. 

Тел.: +380506427062 

e-mail: nikitina_sdpu@ukr.net 

к. філол. н., доц. Слабоуз В.В. 

Тел.: +380500494345 

e-mail: queen_viktoriya28@ukr.net 

Квітень, 2023 р. 45 

4. Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих 

учених «Перспективні 

напрямки 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. 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 навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

Державний вищий навчальний 

заклад «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Відповідальна особа: 

д. ф.-м. н., проф., проректор з 

науково-педагогічної роботи 

Чайченко С.О. 

Тел.: +380959471777 

е-mail: dspu.science@gmail.com 

18-19.05.2023 р. 800 

5. X 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.: +380508860183 

e-mail: sdpunauka@ukr.net 

18–19.10.2023 р. 125 

mailto:dspu.science@gmail.com
mailto:sdpunauka@ukr.net


6. VIІ 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. 

e-mail: texel@ukr.net 

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

03.11.2023 р. 50 

ІІІ. Регіональні конференції 

7. Регіональний семінар 

«Відновлення здоров’я 

української молоді в 

умовах євроінтеграції» 

1. Заходи, спрямовані на поліпшення фізичного, 

психологічного, психічного, духовного, морального, 

репродуктивного здоров’я молоді України. 

2. Вивчення негативного впливу військових дій на 

психічний стан молоді. 

3. Функціональні можливості основних систем 

молодого організму під час фізичного та розумового 

навантаження в результаті використання сучасних 

оздоровчих  методик та інноваційних підходів до 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Факультет фізичного виховання, 

кафедра медико-біологічних основ 

охорони життя та цивільного 

захисту. 

Відповідальні особи: 

к. пед. н., доц. Мусхаріна Ю.Ю., 

к. пед. н., доц. Макаренко А.В., 

к.м.н., доц. Яковенко В.Г. 

e-mail: nashkaf.@mail.ru 

06.04.2023 р. 50 

8. Кафедральний науково-

практичний семінар 

«Освіта впродовж життя: 

проблеми і виклики ХХІ 

століття» 

1. Використання інтерактивних методів навчання у 

професійній діяльності викладача ЗВО. 

2. Організація дистанційного навчання в системі 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ЗВО. 

3. Проблеми забезпечення академічної доброчесності у 

вищій школі України. 

4. Академічна мобільність як форма інтернаціоналізації 

галузі вищої освіти. 

5. Перспективні напрями розвитку освіти дорослих в 

Україні. 

 

 

 

 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

педагогіки вищої школи 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., доц. Топольник Я.В. 

Тел.: +380502320404 

е-mail: yannetkatop@gmail.com 

Березень 

2023 р. 

50 



9. Кафедральний науково-

практичний семінар 

«Професійна діяльність 

викладача закладу вищої 

освіти у контексті 

сучасних змін освітньої 

галузі» у рамках 

проведення 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

здобувачів і молодих 

учених ДДПУ 

«Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти» 

1. Впровадження сучасних технологій навчальної 

діяльності у ЗВО. 

2. Організація професійної, освітньої та наукової 

діяльності викладачів у сучасних умовах розвитку 

освіти. 

3. Освітній процес в дистанційному режимі: виклики та 

перспективи. 

4. Самоосвітня діяльність викладачів як запорука 

розвитку власного професіоналізму. 

5. Шляхи удосконалення педагогічної майстерності 

викладача вищої школи. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

педагогіки вищої школи 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., доц. Топольник Я.В. 

Тел.: +380502320404 

е-mail: yannetkatop@gmail.com 

Травень 

2023 р. 

50 

10. Кафедральний науково-

практичний семінар 

«Педагогічні технології в 

професійній діяльності 

педагога-тьютора / 

педагога-андрагога» 

1. Теоретико-практичні аспекти підготовки педагогів-

андрагогів в ЗВО. 

2. Особливості професійного розвитку викладача-

андрагога в контексті цивілізаційних змін. 

3. Формування цифрової компетентності тьютора в 

умовах закладу вищої освіти. 

4. Перспективні напрями розвитку тьюторства в 

Україні. 

5. Акмеологічні технології в професійній діяльності 

андрагога / тьютора. 

Факультет гуманітарної та 

економічної освіти, кафедра 

педагогіки вищої школи 

Відповідальна особа: 

д. пед. н., доц. Топольник Я.В. 

Тел.: +380502320404 

е-mail: yannetkatop@gmail.com 

Жовтень 

2023 р. 

50 

11. Вебінар «Організація 

дистанційного навчання в 

умовах воєнного стану» 

1. Сервіси, за допомогою яких можна проводити 

онлайн-урок у режимі реального часу. 

-2. Типи завдань та доцільність їх використання. 

3. Сучасні онлайн-інструменти для створення 

різнопланових завдань. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2023 15-20 



12. Вебінар «Психологічна 

підтримка дітей з ООП в 

умовах війни» 

1. Травматичний стрес і дитяча психологічна травма. 

2. Ознаки психологічної травми в дітей раннього та 

дошкільного віку з ООП: виявлення та подальші дії. 

3. Перша психологічна допомога дітям дошкільного 

віку з ООП. 

4. Ігри для психологічного розвантаження дітей з ООП. 

5. За яких умов треба звертатися до психолога чи в ІРЦ, 

як про це повідомити батькам. 

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 

24.02.2023 15-20 

13. Вебінар «Онлайн-сервіси 

для організації 

дистанційного та 

змішаного навчання дітей 

із ООП» 

1. Доступний онлайн-інструментарій для роботи 

вчителя з дітьми з ООП. 

2. Можливості для виховання гармонійно розвиненої 

особистості за допомогою сучасних інноваційних 

технологій. 

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  

24.03.2023 15-20 

14. Вебінар «Освітні 

труднощі та рівні 

підтримки дітей з ООП: 

законодавство та 

типологія» 

1. Поняття рівнів труднощів та рівнів підтримки дітей з 

ООП. 

2. Стратегії організації рівнів підтримки для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

3. Характеристика основних принципів рівнів 

труднощів та рівнів підтримки дітей з ООП. 

4. Основні напрями роботи фахівців з різними 

категоріями дітей. 

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 

28.04.2023 15-20 

15. Вебінар «Зміни й основні 

тенденції в роботі ІРЦ» 

1. ІРЦ як експертно-діагностичний центр. 

2. Висновок ІРЦ: що нового. 

3. Категорії (типи освітніх труднощів). 

4. Рівні підтримки. 

5. Панельна дискусія. 

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  

26.05.2023 15-20 

16. Вебінар «Підтримка дітей 

із ООП під час літніх 

канікул: практичні 

поради» 

1. Комплекс корекційно-розвиткових вправ для дітей із 

ООП. 

2. Прогулянка на свіжому повітрі - надійний засіб 

зміцнення здоров’я дитини. 

3. Ідеї для батьків: що робити, щоб за літо діти не 

забули вивчене в школі. 

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  

 

24.06.2023 15-20 



17. Вебінар «Онлайн-

середовище для 

організації роботи 

вчителя-дефектолога під 

час дистанційного 

навчання» 

1. Підвищення мотивація дітей з ООП. 

2. Лайфхаки для проведення цікавого онлайн-уроку. 

3. Поради щодо збереження психічного здоров'я в 

умовах дистанційного навчання. 

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  

29.09.2023 15-20 

18. Вебінар «Поєднання 

дистанційного навчання з 

інклюзивним у НУШ» 

1. Види підтримки дитини під час дистанційного 

навчання. 

2. Методи заспокоєння учнів і зняття напруження. 

3. Безпека та здоров’я дитини з ООП. 

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  

27.10.2023 15-20 

19. Вебінар «Інклюзивна 

освіта в середній та 

старшій школі» 

1. Проведення повторного комплексного обстеження 

фахівцями інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). 

2. Головні особливості включення учня з особливими 

освітніми потребами (ООП) у колектив однолітків. 

3. Особливості адаптації навчального матеріалу. 

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  

30.11.2023 15-20 

20. Вебінар  «Співпраця 

вчителя та батьків дітей з 

ООП: модернізовані 

підходи та нетипові 

форми взаємодії» 

1. Модернізація підходів щодо співпраці освітнього 

закладу з родинами учнів та вихованців; 

2. Нетрадиційні форми роботи з батьками: фільми, що 

розвивають та виховують, майстер-класи, тренінги, 

родинні свята тощо. 

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  

29.12.2023 15-20 

 


