
ПЛАН 

проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських конференцій та семінарів у 2018 році 

у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 
№ 

п/п 

Назва конференції Напрями роботи Термін 

проведення 

Кафедри, що відповідають за 

проведення заходу, контакти 

Кількість 

учасників 

Міжнародні конференції 

1. V Міжнародна науково-

практична онлайн-

конференція 

«Взаємодія духовного й 

фізичного виховання в 

становленні гармонійно 

розвиненої 

особистості» 

- Соціальні функції фізичної 

культури і спорту в розвитку 

гармонійно розвиненої особистості. 

- Духовні цінності фізичної культури 

і спорту в житті сучасної людини 

(генерування здоров’я, стиль здорового 

способу життя, поведінкові чинники 

здоров’я). 

- Феномен здоров’я в аксіологічному 

дискурсі крос-культурної взаємодії. 

- Формування 

здоров’язбережувального освітнього 

простору сучасного навчального 

закладу. 

- Інформаційно-комунікаційні 

технології в забезпеченні фізичного 

виховання і спорту, здоров’я і 

здорового способу життя. 

22-23 березня 

2018р. 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра 

теоретичних, методичних 

основ фізичного виховання і 

реабілітації Пристинський 

В.М., к.п.н., доцент кафедри 

ТМОФВ і Р 

м. Слов’янськ,  

вул. Вчительська, 1, 

+0380956199797 

vladimir-pristinski@yandex.ua 

125-130 

осіб 

2. Міжнародна 

конференція  

«Стан здоров`я: 

психолого-педагогічні, 

соціальні і медичні 

аспекти» 

- Психолого-педагогічні аспекти 

здорового способу життя.  

- Психологічна служба захисту 

здоров`я (психопрофілактика, 

психокорекція, психотерапія). 

- Медико-психологічні основи 

здоров`я зберігаючих технологій в 

20-27 квітня 

2018р. 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології, 

Мелоян А.Е. 

вул.Батюка 19 

тел.(095)898 7 141 

anaitmeloyan@gmail.ua 

100 осіб 



системі освіти. Духовний розвиток 

сучасної молоді. 

3. Міжнародна 

конференція «Екологія. 

Здоров‘я. Спорт» 

- Здоров'я населення і чинники, що 

визначають здоров'я молодого 

покоління.  

- Проблеми екології довкілля.  

- Психологічна адаптація молоді.  

- Актуальні проблеми 

експериментальної медицини. Питання 

розвитку фізичної культури і спорту. 

20-27 квітня 

2018р. 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології. 

Мелоян А.Е. 

вул. Батюка 19 

тел.(095)898 7 141 

anaitmeloyan@gmail.ua 

100 осіб 

4. Міжнародна 

конференція 

«Синергетична 

співпраця у розв’язанні 

соціально-економічних 

проблем» 

- Міжнародні енергетичні 

проблеми і шляхи їх вирішення.  

- Альтернативна енергетика і 

відновлювання ресурсів.  

- Сучасні перспективи модернізації 

структури економіки Донбасу та 

промислових  регіонів України. 

- Фінансові ринки і використання 

кріптовалют. 

- Формування довіри до інформації 

у період постійного зростання її обсягу. 

- Інформаційно-логістичні процеси 

в економіці. 

- Психологія економічної 

поведінки суб'єктів господарювання. 

17 травня 2018 р. Факультет психології, 

економіки та управління, д.е.н, 

проф. Лазаренко Д.О., 

+380507077363,  

lazd77@ gmail.com 

60 осіб 

5. ІІ Міжнародна 

інтернет-конференція 

«Професіоналізм 

педагога в умовах 

освітніх інновацій» 

- Актуальні тенденції розвитку 

початкової освіти в умовах оновлення 

освітніх стандартів. 

- Теорія та практика організації 

навчально-виховного процесу в 

дошкільному навчальному закладі та 

загальноосвітній школі. 

23-24 жовтня 

2018 р. 

Факультет початкової, 

технологічної та професійної 

освіти, д.п.н., 

доц. Л. Гаврілова, 

lusjamuz64@gmail.com 

+380509501801 

150-200 

осіб 

mailto:lusjamuz64@gmail.com


- Теорія та методика вивчення 

соціально-гуманітарних, 

фундаментальних і фахових дисциплін 

у системі вищої професійної 

педагогічної освіти. 

- Сучасні тенденції розвитку 

мистецької освіти майбутнього 

педагога.  

- Теоретико-методичні засади 

використання інноваційних технологій 

у фаховій підготовці вчителя. 

6. IV  міжнародна 

науково-практична 

інтернет –конференція 

«Актуальні проблеми 

фізичного виховання та 

здоров’я людини». 

- Медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання й спортивного 

тренування. 

- Екологія людини: навколишнє 

середовище і здоров’я. 

- Адаптаційні можливості організму. 

- Сучасні аспекти реабілітації в 

спорті. 

- Проблема здорового способу життя 

в сучасному суспільстві. 

- Теорія і практика фізичного 

виховання й спортивного тренування. 

- Теоретичні, методичні та 

організаційні основи туризму та 

рекреації. 

- Охорона здоров’я підростаючого 

покоління у сучасних умовах. 

- Соціальні умови і здоров’я людини 

Листопад 2018 р. 

 

Факультет фізичного 

виховання,  кафедра здоров’я 

людини і фізичного 

виховання, 

канд. пед. наук, 

доцент Кушакова І.В., м. 

Слов’янськ, вул. Вчительська, 

48а, 

0501816854 

zlfv-kaf@ukr.net 

100 осіб 

Всеукраїнські конференції 

1. «Афілійована 

(не)конференція 

- Імплементація Закону «Про освіту».  

- Коучинг та фасилітація в освітньому 

процесі. 

12 травня 2018 р. Факультет початкової, 

технологічної та професійної 

освіти, кафедра природничо-

100 осіб 

mailto:zlfv-kaf@ukr.net


міні-EdCamp 

Слов’янськ» 

«Готуємо вчителя 

Нової української 

школи» 

- Інтеграція неформальної освіти з 

формальною. 

- Упровадження сучасних технологій в 

освітній процес вишу: змішане та 

дистанційне навчання, проектна 

діяльність тощо. 

математичних дисциплін та 

інформатики в початковій 

освіті, к.п.н, доц.. Євтухова 

Т.А., 050 4260815 

kafpmd@gmail.com 

 

2. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

учених «Перспективні 

напрямки сучасної 

науки та освіти» 

Літературознавство, мовознавство та 

соціальні комунікації. Філософія, історія 

та політологія. Найважливіші проблеми 

фізико-математичних наук. 

Психологічні проблеми безперервної 

освіти в Україні. Проблеми соціально-

економічного розвитку України в умовах 

ринкової економіки. Соціально-

педагогічна робота з різними 

категоріями дітей та молоді. Проблеми 

підготовки педагогічних фахівців 

початкової школи відповідно до 

сучасних вимог. Удосконалення фахової 

підготовки вчителів трудового навчання 

в рамках Болонського процесу. 

Теоретико-методичні засади підготовки 

фахівців у контексті особистісно-

орієнтованої парадигми освіти. 

Оптимізація фізичного виховання 

студентів на засадах програмованого 

підходу. Система виховання і навчання 

дітей з особливими потребами в умовах 

тел.4ційної та інклюзивної освіти. 

Гуманізація навчально-виховного 

процесу у ВНЗ. Розвиток студентського 

самоврядування в системі вищої освіти. 

22-24 травня 

2018 р 

Підрозділ моніторингу якості 

вищої освіти,  

м. Слов'янськ,  

вул. Батюка, 19 

тел.. +380626232808, 

Sdpu1939@ukr.net 

1000 осіб 

mailto:kafpmd@gmail.com
mailto:Sdpu1939@ukr.net


3. II Всеукраїнська 

Інтернет-конференція 

“Технології 

електронного навчання 

- Змішане навчання: результати і 

перспективи (основні моделі, досвід 

впровадження). 

- Інтелектуальні системи навчання. 

- Stem-освіта - освіта нового 

покоління. 

- Дистанційне навчання учнів з 

особливими потребами. 

- Електронне навчання. 

- Форми і методи навчання із 

застосуванням дистанційних технологій. 

- Адаптивне навчальне 

інтелектуальне середовище - освітні 

технології майбутнього. 

1-2 листопада 

2018р. 

Фізико-математичний 

факультет, кафедра методики 

навчання математики і 

методики навчання 

інформатики, +380504788421 

vladislav.velichko@gmail.com  

30 осіб 

4. І Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Практична психологія: 

від фундаментальних 

досліджень до 

інновацій» 

- Пріоритетні напрями сучасної 

практичної психології. 

- Особистість дитини як об'єкт 

психологічного дослідження, корекції та 

консультування. 

- Зміни особистості в мінливому 

життєвому просторі. 

- Смисложиттєві й ціннісні пріоритети 

в збереженні психічного здоров'я дітей 

та молоді. 

- Інноваційні підходи в 

психологічному консультуванні 

особистості, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах. 

- Психологічна складова 

інноваційного моделювання системи 

освіти сучасної України. 

23 листопада 

2018р. 

Педагогічний факультет, 

кафедра практичної 

психології, завідувач кафедри 

доктор пед. наук, проф. 

Е.А.Панасенко, 

м. Слов’янськ, пров. 

Учительський 1. 

тел. 050 622 62 40 

ellinapanasenko@ukr.net 

70 осіб 



- Удосконалення професійно-

компетентнісних аспектів особистості 

майбутніх психологів та педагогів. 

5 Всеукраїнський 

фестиваль культури і 

спорту для людей з 

обмеженими 

можливостями «Разом 

ми зможемо більше!» 

- Підтримка та розвиток здібностей у 

спорті та творчості. 

- Пропаганда та розвиток 

паралімпійських видів спорту, не 

паралімпійських видів спорту, 

національних російських шашок. 

- Створення необхідних умов для 

соціальної адаптації людей з 

інвалідністю. 

- Духовна і фізична реабілітація людей 

з інвалідністю. 

- Привернення уваги державних 

структур до проблем інвалідів та молоді. 

- Залучення людей з інвалідністю, а 

також викладацького та студентського 

складу ДДПУ до занять спортом та 

реалізації творчих можливостей. 

- Виховання толерантності в нових 

поколіннях, практична підготовка 

волонтерів, пропаганда принципів 

суспільства рівних можливостей. 

- Сприяння розвитку ідей 

міжнародного паралімпійського руху 

Листопад-

грудень-2018 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра здоров’я 

людини і фізичного 

виховання, 

док. біол. наук, 

професор Дичко В.В.,  

м. Слов'янськ,  

вул. Вчительська, 48а 

zlfv-kaf@ukr.net 

250 осіб 

Регіональні конференції, семінари 

1.  Семінар-тренінг 

Спеціалізація:  

«Кризи та травми» 

- Базисні принципи роботи з 

травматичним досвідом.  

- Робота з внутрішньою 

феноменологією клієнта. 

(предсертифікація). 

11-12 січня 2018 

р. 

15-17 лютого 

2018 р. 

19-21 березня 

2018 р. 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології, 

Асланян Т.С.,  

м. Слов'янськ,  

30 осіб 



- Работа над розвитком професійних 

навичок, дослідження складнощів у 

формуванні стійкої терапевтичної 

ідентичності. (сертифікація). 

вул. Батюка 19 

(050) 182 63 15 

taslanyanserg@gmail.com 

2.  Семінар-тренінг 

 «Професійна 

підтримка 

практикуючих 

психологів» 

- Отримання технічної та методичної 

підтримки практикуючих психологів. 

- Отримати орієнтир у професійному 

розвитку. 

- Отримати допомогу у вирішенні 

складних питань з клієнтами 

27-28 січня  

2018 р. 

24-25 лютого 

2018 р. 

24-25 березня 

2018 р. 

14-15 квітня  

2018 р. 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології,  

Шевельдіна О. В. 

м. Слов'янськ,  

вул. Батюка 19 

тел. (050) 919 51 52 

alyona.shelepun@i.ua 

40 осіб 

3.  Семінар «Психолого-

педагогічні проблеми 

соціалізації осіб з 

комплексними 

порушеннями 

психофізичного 

розвитку» 

- Особливості психофізичного 

розвитку дітей з комплексними 

порушеннями. 

- Психолого-педагогічний 

супровід дітей зі складним дефектом. 

- Технології навчання та виховання 

дітей з комплексними порушеннями в 

умовах спеціальної та інклюзивної 

освіти. 

26 січня 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної 

та інклюзивної освіти. Завідувач 

кафедри  

ТС та ІО  

Дмитрієва І.В.  

0990181008, м. Слов'янськ, вул. 

Батюка, 19 

dmitrievasgpu@ 

gmail.com 

10 осіб 

4.  Науково-практичний 

семінар «Використання 

сучасних корекційних 

технологій в умовах 

спеціального 

навчального  

(дошкільного) закладу» 

-  Оновлення змісту корекційно-

виховної роботи у спеціальному 

навчальному закладі на сучасному етапі 

розвитку суспільства. 

-  Соціалізація дитини з вадами 

розвитку в умовах спеціального 

дошкільного закладу. 

-  Напрями оптимізації виховання дітей 

дошкільного віку у спеціальному 

навчальному закладі. 

Січень 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

інклюзії 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

deff.dec@ddpu.edu.ua 

 



5.  Науково-практичний 

семінар 

«Зв'язок науки з 

виробництвом» 

- Сучасні наукові впровадження у 

виробничу галузь. 

- Обліково-аналітичні методи 

управління на виробничому 

підприємстві. 

- Енергоефективність і екологічність 

промислового підприєсмтва. 

Січень-травень 

2018 р. 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра обліку і аудиту 

к.е.н. Дзюба М.О. 

(ауд. 615) 

kafedra613@gmail.com 

43 особи 

6.  Семінар-тренінг 

«Клієнт-центрована 

терапія» 

Теорія і практика клієнт-центрованої 

терапії 

16-18 лютого 

2018р. 

13-15 квітня 

2018р. 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології, Мелоян А.Е.  

м. Слов'янськ, вул. Батюка 19 

тел.(095)898 7 141 

anaitmeloyan@gmail.ua 

45 осіб 

7.  Міжкафедральний 

семінар до Дня рідної 

мови «Коштовний скарб 

українського народу» 

- Стан української мови в сучасній 

Україні. 

- Чинники популяризації української 

мови у вищих навчальних закладах 

(Чому молодь не розмовляє українською 

мовою?). 

- Презентація методичних 

рекомендацій (із досвіду роботи) для 

класних керівників, керівників гуртків, 

студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів і всіх тих, хто 

долучається до національно-

патріотичного виховання молоді –"Ми є 

народ – єдиний, неподільний..." 

- Обговорення відеоролику 

"Проблеми української мови". 

- Перспективи української мови в 

поглядах нашої еліти. 

21 лютого 2018 

р. 

Філологічний факультет, 

кафедра української мови та 

літератури. 

м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 

19  

ukrkafedra@ukr.net 

35 осіб 

mailto:kafedra613@gmail.com


8.  Семінар «Трудова 

адаптація та 

соціалізація осіб зі 

складним дефектом» 

- Особливості розвитку учнів з 

психофізичними вадами в процесі 

трудового навчання. 

- Загальна характеристика трудової 

діяльності  осіб зі складним дефектом.  

- Своєрідність трудової діяльності 

учнів з психофізичними вадами. 

23 лютого 2018 

р. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної 

та інклюзивної освіти. Завідувач 

кафедри  

ТС та ІО, м. Слов'янськ, вул. 

Батюка, 19 

Дмитрієва І.В.  

0990181008 

dmitrievasgpu@ 

gmail.com 

12 осіб 

9.  Семінар «Проблеми 

зайнятості і 

трудовлаштування 

молоді» 

- Зв'язок работодавців з навчальними 

закладами. 

- Перспективні напрями забезпечення 

працевлаштування молоді. 

- Соціальна відповідальність і 

фінансова грамотність молоді. 

Лютий 2018 р. Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра менеджменту 

д.е.н. Каверга С.В. 

м. Слов'янськ, вул.. Батюка, 

19, ауд. 709 

kafedra613@gmail.com 

42 особи 

10.  Науково-теоретичний 

семінар «Інклюзивна 

освіта: сучасний стан 

та гострота 

проблеми». 

- Інклюзивна форма навчання: за і 

проти. 

- Особливості впровадження 

інклюзивної форми навчання у 

сучасних умовах. 

- Основні труднощі функціонування 

загальноосвітнього навчального 

закладу з інклюзивною формою 

навчання. 

- Позитивні та негативні сторонни 

впровадження інклюзивної форми 

навчання. 

Лютий 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

інклюзії 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

deff.dec@ddpu.edu.ua 

30 осіб 

11.  Регіональна  

науково-практична 

конференція «Слово 

- Шевченкова мова в сучасному 

лінгвальному просторі. 

- Жанрово-тематична палітра 

"Кобзаря". 

14 березня 2018 

р. 

Філологічний факультет, 

кафедра української мови та 

літератури. 

30 осіб 

mailto:kafedra613@gmail.com


Шевченка: вчора, 

сьогодні, завтра» 

- Творчість Т.Шевченка в 

педагогічному процесі. 

м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 

19  

ukrkafedra@ukr.net 

12.  Семінар «Корекційні 

функції естетичного 

виховання учнів з 

порушеннями 

розумового розвитку» 

- Корекційні функції естетичного 

виховання. 

- Форми та методи естетичного 

виховання. 

- Шляхи підвищення ефективності 

естетичного виховання. 

30 березня 2018 

р. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної 

та інклюзивної освіти. Завідувач 

кафедри  

ТС та ІО  

Дмитрієва І.В.  

0990181008 

dmitrievasgpu@ 

gmail.com 

8 осіб 

13.  Регіональний науково-

методичний семінар 

«Традиційні та 

інноваційні методи 

викладання іноземних 

мов на середньому та 

старшому ступенях 

навчання 

загальноосвітніх шкіл: 

де знайти «золоту 

середину»? 

- Обговорення сучасних тенденцій 

реформування галузі іншомовної освіти 

в Україні. 

- Пошук шляхів оптимізації процесу 

формування іншомовної 

компетентності учнів старшого 

шкільного віку. 

- Визначення подальших перспектив 

впровадження розвантажених програм з 

іноземних мов в освітній процес 

навчальних закладів різних типів. 

30 березня 2018 

р. 

Філологічний факультет, 

кафедра іноземних мов, 

м. Слов'янськ,  вул. Г.Батюка, 

19 

kafinmovddpu@ukr.net 

40 осіб 

14.  Університетська 

конференція 

«Спадщина Януша 

Корчака: ретроспектива 

та сучасність» 

- Проблеми виховання. 

- Проблеми навчання. 

- Історія педагогіки, психології, 

освіти. 

- Експерименти і дослідження. 

Березень 2018 р. Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра педагогіки, 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19, 

ауд. 626, 

kafedra.pedagogiku@ukr.net 

70 осіб 

15.  Студентська наукова 

міжвузівська 

конференція 

Формування дослідницької та цифрової 

компетентностей у молодших школярів. 

Березень 2018 р. Факультет початкової, 

технологічної та професійної 

освіти, кафедра природничо-

математичних дисциплін та 

35 осіб 

mailto:kafinmovddpu@ukr.net


інформатики в початковій 

освіті (Кошелєв О. Л., Гринько 

В. О.) 

м. Слов'янськ,  

вул. Університетська, 12 

050 4260815 

kafpmd@gmail.com 

16.  Науково-теоретичний 

семінар «Інклюзивна 

освіта: що треба знати 

педагогам та батькам 

дітей з особливими 

освітніми потребами». 

- Значущість своєчасного початку 

психолого-педагогічної допомоги дітям 

з вадами розвитку. Поради педагогам та 

батькам. 

- Правове підгрунтя впровадження 

інтегрованого навчання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

- Принципи побудови 

інтегрованого простору в спеціальному 

навчальному закладі. 

- Перешкоди впровадження 

інклюзивної форми навчання у 

навчально-виховний процес 

загальноосвітніх шкіл. 

Березень 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

інклюзії 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

deff.dec@ddpu.edu.ua 

30 осіб 

17.  Регіональний семінар 

«Психологічні 

особливості соціальної 

підтримки населення» 

- Теоретико-методологічні основи 

вивчення феномена «якість життя»:  

психологічний аспект.  

- Особливості функціонування та 

розвитку особистості в складних умовах 

життєздійснення.  

- Духовність і гуманізм як фактори 

зміцнення особистісного ресурсу та 

підвищення якості життя.  

- Психологічний супровід особистості 

в складних умовах життєздійснення. 

25 квітня 2018 р. Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра психології, Резнікова 

О.А. 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19, 

0505047993, 

ereznikova.63@gmail.com). 

30 осіб 

mailto:kafpmd@gmail.com
mailto:ereznikova.63@mail.ru


18.  Семінар «Сімейне 

виховання дітей з 

особливими освітніми 

потребами (різних 

нозологій)» 

- Підготовка розумово відсталих 

підлітків до майбутнього сімейного 

життя; 

- Супервізія з питань сімейного 

виховання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

27 квітня 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної 

та інклюзивної освіти. Завідувач 

кафедри 

ТС та ІО 

Дмитрієва І.В. 

0990181008, 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

dmitrievasgpu@ 

gmail.com 

27 осіб 

19.  Науково-практичний 

семінар «Соціально-

економічні проблеми 

пенсійної реформи в 

Україні» 

- Етапи і рівні проведення пенсійної 

реформи 

- Освітні аспекти вирішення проблем 

фінансової освідченості громадян. 

- Досвід європейських країн у 

пенсійному забезпеченні населення. 

Квітень 2018 р. Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра обліку і аудиту, 

к.е.н. Гончар Л.В. 

м. Слов'янськ, вул.. Батюка, 

19, ауд. 615 

kafedra613@gmail.com 

42 особи 

20.  Теоретико-

методологічний  

семінар «Соціалізація 

дитини з вадами 

розвитку. Напрями 

оптимізації». 

- Теоретико-методологічні засади 

розв'язання проблеми соціалізації 

дитини з вадами розвитку. 

- Сучасні підходи до проблеми 

соціалізації дітей з вадами розвитку. 

- Основні напрями психолого-

педагогічного забезпечення соціалізації 

дитини з вадами розвитку. 

- Особливості корекційно-виховної 

роботи щодо забезпечення соціалізації 

дітей з вадами розвитку в спеціальному 

навчальному закладі. 

- - Шляхи оптимізації забезпечення 

соціалізації дитини в умовах 

спеціального навчального закладу (з 

Квітень 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

інклюзії 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

deff.dec@ddpu.edu.ua 

30 осіб 

mailto:kafedra613@gmail.com


досвіду роботи педагогічних 

колективів). 

21.  Сумісний науково-

теоретичний семінар 

(он-лайн) «Сучасні 

проблеми спеціальної 

освіти в нових 

соціально-економічних 

умовах розвитку 

суспільства». 

-  Сучасні проблеми спеціальної освіти в 

Україні. 

-  Інтегроване навчання як складова 

освітнього процессу. 

-  Сучасні підходи до забезпечення 

навчання та виховання дітей з 

психофізичними порушеннями. 

-  Формування моральних якостей у 

молодших школярів з інтелектуальними 

порушеннями в контексті особистісного 

підходу. 

Квітень 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

інклюзії 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

deff.dec@ddpu.edu.ua 

30 осіб 

22.  Семінар «Актуальні 

проблеми соціалізації 

дітей з порушеннями 

інтелекту в умовах 

сучасних соціально-

економічних змін у 

суспільстві». 

- Соціальна адаптація дітей з 

особливими освітніми потребами до 

навчання у спеціальних та інклюзивних 

закладах. 

- Соціально-психолого-педагогічний 

супровід дітей з особливими освітніми 

потребами . 

18 травня 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної 

та інклюзивної освіти. Завідувач 

кафедри 

ТС та ІО 

Дмитрієва І.В. 

0990181008, 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

dmitrievasgpu@ 

gmail.com 

13 осіб 

23.  Теоретико-

методологічний  

семінар «Самоосвіта 

педагогів на сучасному 

етапі». 

- Необхідність проведення 

педагогами комплексних заходів щодо 

соціальної реабілітації дітей з 

особливими потребами. 

- Особливості ранньої соціальної 

інтеграції дітей перших років життя. 

- -сновні напрями підвищення 

професійної компетентності педагогів. 

Самоосвіта педагогів на сучасному 

етапі. 

Травень 2018 р. Факультет спеціальної освіти, 

кафедра спеціальної педагогіки 

інклюзії 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

deff.dec@ddpu.edu.ua 

30 осіб 



24.  Семінар «Застосування 

новітніх інноваційно-

комунікаційних 

технологій в 

спеціальній та 

інклюзивній освіті» 

- Форми і методи організації навчання 

розумово відсталих школярів основам 

комп’ютерної грамотності. 

- Методика формування в учнів 

елементарних знань про інформацію та 

інформаційні процеси на уроках 

інформатики в спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладах 

для розумово відсталих дітей. 

- Особливості ознайомлення учнів з 

особливими освітніми потребами із  

основами використання інноваційно-

комунікаційних технологій. 

28 вересня 2018 

р. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної 

та інклюзивної освіти. Завідувач 

кафедри 

ТС та ІО 

Дмитрієва І.В., 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

0990181008 

dmitrievasgpu@ 

gmail.com 

17 осіб 

25.  Семінар «Особливості 

впровадження ідей 

інклюзії в Донецькому 

регіоні: реалії та 

перспективи» 

- Теоретико-методичні засади 

інклюзивної освіти. 

- Організаційно-педагогічні аспекти 

інклюзивного навчання. 

- Технології реалізації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх установах; 

- Професійна готовність до 

інклюзивного навчання. 

26 жовтня 2018 

р. 

Факультет спеціальної освіти, 

кафедра технологій спеціальної 

та інклюзивної освіти. Завідувач 

кафедри 

ТС та ІО 

Дмитрієва І.В., 

м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19 

0990181008 

dmitrievasgpu@ 

gmail.com 

11 осіб 

26.  Дитяча наукова 

конференція 

«Комп’ютер і Ми» 

- Технологія підготовки навчальних 

проектів на засадах використання ІКТ. 

- Використання ІКТ у процесі 

залучення молодших школярів до 

проектної діяльності. 

Листопад 2018 р. Факультет початкової, 

технологічної та професійної 

освіти, кафедра природничо-

математичних дисциплін та 

інформатики в початковій 

освіті (Євтухова Т. А., 

Гринько В. О., Кошелєв О. Л., 

Бондаренко Т. М). 

м. Слов'янськ, вул. 

Університетська, 12 

80 осіб 



050 4260815 

kafpmd@gmail.com 

 

Проректор із науково-педагогічної роботи         С. О. Чайченко 

mailto:kafpmd@gmail.com

