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Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) 
Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія) 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького 

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» 
 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
 

«Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті» 
 

для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, 
представників професійних спільнот та громадянського суспільства 

 
 

м. Київ,  15 – 16 грудня 2021 року 
 

Конференція проводиться в рамках імплементації проєкту напряму Жана 
Монне  - Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських 
Студій»(SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Також в конференції 
та воркшопі відбувається підтримка сталості проєкту напряму Жана Монне 
Проєкт Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого 
ровзитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and 
inclusion for sustainable development» (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-PROJECT за підтримки Національного Еразмус+ Офісу в Україні  
 
Міжнародна наукова конференція буде присвячена детальному вивченню одного з 
ключових моментів різновидів соціальної інновації політики соціального згуртування 
ЄС – міжкультурному діалогу та інклюзії в освіті. Це соціальна інновація, тому що 
від її впровадження соціальні переваги отримують: 1) представники «неоднорідних» 
груп, які сильно відрізняються від загального суспільства, 2) все суспільство – 
оскільки в ньому присутні різноманітні верстви, що підвищує його 
конкурентоспроможність та інноваційний потенціал. 
Окрім доповідей та секційних засідань в рамках конференції за окремою 
реєстрацією буде проведено 2 денний віртуальний воркшоп «Европейські 
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практики міжкультурного діалогу в освіті» у віртуальному просторі AltspaceVR. 
Зареєстровані учасники отримають запрошення та гостьову інструкцію.   

Тривалість конференції 15- 16 грудня, 2021 р. з 10.00 до 16.30.  
Тривалість воркшопу 15 – 16 грудня, 2021, з 14.00 до 16.00. 

 
Участь та друк тез безкоштовні. Захід проводиться за підтримки Європейської 
Комісії. Виступи (публікації) відображають погляди лише авторів, і Комісія не 

може відповідати за будь-яке використання  цієї інформації. 
 

Мова конференції  - англійська, українська, російська. 
Посилання на лінк реєстрації конференції link is here. 
Посилання на лінк реєстрації воркшопу link is here. 
Посилання для надання тем доповідей  та тез конференції scaes@npu.edu.ua.  
Дедлайн для подачі  тез - 19 грудня 2021 р. 
Вимоги до тез: 1- 5 сторінки Times New Roman, 1.5 міжрядковий інтервал, всі поля 2 
см, відступ 1 см. Назва українською та англійською, без анотації.  Відомості про 
автора - ПІБ, посада, місце роботи, ел. пошта. 
Шаблон оформлення тез можна завантажити за посиланням. 
Конференція буде проведена в Zoom  
Запис, детальна програма та матеріали конференції будуть розміщені на  сайті 
проєкту www.scaes.info,  на сайтах партнерських проєктів Жана Монне та на сайтах 
університетів-партнерів заходу.   
За додатковою інформацією:+38 (097) 295 60 90, +38 (050) 311 34 35 
scaes@npu.edu.ua 

  

https://forms.gle/mWHUjGzcPpwiJx8h8
https://forms.gle/FeVU8sPV2PkfaeRZ7
mailto:scaes@npu.edu.ua
https://docs.google.com/document/d/1-WW6JDSAdM6tJJRq-pM1zDcyj8K7s_TJ/edit?usp=sharing&ouid=115689747026216405586&rtpof=true&sd=true
http://www.scaes.info/
mailto:scaes@npu.edu.ua
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

Перший день – 15 грудня 2021 р.  
 
 
9. 45 – 10.00. Реєстрація 
 
10.00 – 13.00. Пленарне засідання  
 
Посилання на пленарне засідання: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
 

 Вітальне слово: 
 
Петро Крайнік, менеджер напряму Жана Монне Програми Еразмус+ 
Національного Еразмус+ Офісу в Україні. Вітальне слово від Національного 
Еразмус+ Офісу в Україні; 
Володимир Савельєв, доктор історичних наук, професор, декан історико-
філософського факультету НПУ ім. М.П. Драгоманова. 
Марья Нестерова, доктор філософських наук, професор, керівник проєктів напряму 
Жана Монне Програми Еразмус+, Професор Кафедри Жана Монне «Соціальні та 
культурні аспекти Європейських Студій».  
 
Пленарні доповіді: 
 
Лідія Шинкарук, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний 
університет біоресурів і природокорситування України. «Opportunities to combine 
inclusiveness and sustainability of economic development», 



 

                                                                    

 

Jean Monnet Сhair SCAES - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 
Jean Monnet Project EVDISD  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT 

 

Олена Арабаджі – доцент, директор науково-методичного центру із дослідження 
нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я МДПУ імені Б. 
Хмельницького. «Караїми України: міжкультурний діалог протягом століть» 
Тамара Троїцька, доктор філософських наук., професор МДПУ імені Б. 
Хмельницького. «Комунікація і діалог в інноваційних культурно-освітніх практиках: 
філософські засади «руху на випередження» 
Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор,  професор МДПУ імені Б. 
Хмельницького, регіональний координатор EVDISD.  «Інноваційний потенціал 
філософського діалогу як практичної проекції і конструкту навчання 
інтеркультурного спів-життя» 
Олена Яценко, кандидат філософських наук, доцент, заступник декана історико-
філософського факультету НПУ ім. М.П. Драгоманова. «Прийняття культурного 
різноманіття в університетській спільноті» 
Лілія Атнажева, аспірантка НПУ ім. М.П. Драгоманова, «Соціальна згуртованість в 
громадах: європейський досвід на прикладі Польщі та українські реалії. Чому у нас 
не так ?» 
Софія Брем, архітекторка, спеціалістка з фізичної доступності у урбан-бюро Big City 
Lab. «Створення «Альбому безбар'єрних рішень»: яких досліджень та спеціалістів ми 
потребуємо для створення комфортного світу для всіх».  
Анастасія Ємельянова, нейропсихолог, тренер з фігурного катання, випускниця 
кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Інклюзивний спорт на прикладі фігурного 
катання». 
Анна Дергач, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурів і 
природокористування України. «Міграційні потоки ЄС та їх вплив на соціальну 
інклюзію та соціальну згуртованість» 
 
13.00 – 14.00 – Перерва. 
14.00-16.00 -  Робота в секціях: 
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Cекція 1. Воркшоп «Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті». 
 
Проводять: професор Марья Нестерова, доцент Олена Яценко  
Посилання на воркшоп: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
 
Секція 2. Цінності міжкультурного діалогу в освіті 
Посилання на Секцію 2: 
Ідентифікатор конференції: 7434869028 
Код доступу: 2020 
Керівник секції:  професор Олена Троїцька  
Модератор секції: ст. викладач Олег Пєшев  

 
Наталя Глебова  - доктор соціологічних наук, професор МДПУ імені Богдана 
Хмельницького. «Соціальна компетентність як основа міжкультурного діалогу» 
Юлія Шевченко -  д. пед. н., професор МДПУ імені Богдана Хмельницького. . 
«Збереження сімейних цінностей як основи культури толерантного ставлення до 
дітей з особливими освітніми потребами» 
Денис Александров,  кандидат соціологічних наук, доцент МДПУ імені Богдана 
Хмельницького. «Лібертарна освіта та рацioвіталізм в сучасному педагогічному 
дискурсі». 
Наталя Авдимирець  - аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Теоретичні 
аспекти навчання діалогу у  вищій школі» 
Ганна Артамонова, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. 
«Психологічні аспекти діяльності концертмейстера-піаніста у музично-
просвітницькому просторі» 
Рада Банецька, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Особливості 
псхологічного супроводу військовослужбовців у діяльності заступника командира з 
морально-психологічної підтримки» 
Інна Батарейна, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Моральне 
вховання учнів з особливими освітніми потребами в початкових школах України» 
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Наталя Бондар, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Здатність 
счуасного освітянина до ефективного міжкультурного спілкування як одна з його 
ключових професійних компетентностей» 
Яна Бублієнко, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Ціннісне 
ставлення до власного здоров’я молодшими школярами» 
Дмитро Вакало, аспірант МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Духовно-
практичний вимір інноваційних освітніх технологій: проблеми і досягнення» 
Ганна Василенко, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Методи 
формування граматичної компетентності як засобу міжкультурної комунікації» 
Тетяна Георгадзе, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Підготовка 
вчителів до формування в учнів підліткового віку сімейних цінностей» 
Ольга Данюк, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Передумови 
виникнення екстернальних ефектів» 
 Анна Дубовик, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Психологічні 
детермінанти розвитку статтєворольової ідентичності підлітків» 
 Тетяна Зануда, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Стратегічна 
компетентність як складова готовності старшокласників до міжкультурної 
комунікації» 
 Єлізавєта Зборець, магістрант МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Вивчення 
фразеологічних одиниць англійської мови як спосіб розвитку соціокультурної 
компетентності учнів профільної школи» 
 Ірина Іванова, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Використання 
соціальних мереж для побудови конструктивного міжкультурного діалогу на уроках 
англійської мови» 
 Надія Йоркіна, кандидат біологічних наук, доцент МДПУ імені Богдана 
Хмельницького. «Рекультивація антропогенних ґрунтів як важлива складова стратегії 
сталого розвитку» 
 Євген Коваленко, магістрант МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Семантичні та 
синтаксичні особливості виконавських інтерпретацій  творів Ф. Шопена» 
 Людмила Ковальова, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. 
«Гуманістичний прагматизм як основа освітньої педагогіки партнерства П. Фрейе» 
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 Юлія Кондратенко, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького 
«Трансформація культури вираження батьківської любові у творчості українських 
письменників» 
Тетяна Коноваленко, доцент, декан філологічного факультету МДПУ імені Б. 
Хмельницького. «Роль нетикету в організації конструктивної міжкультурної 
комунікації сучасної молоді»; 
 Анастасія Красікова, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького  
«Формування в учнів молодшого шкільного віку уявлення про здоров’я як про 
особистісну цінність» 
Тетяна Куліш, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького «Природоохоронні 
заходи в контексті кліматичної політики ЄС» 
 Світлана Мазур, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Громадська 
організація як осередок розвитку моральної автономії підлітків» 
Аліна Меркотан, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Актуалізація 
інтелектуально-особистісних характеристик студентів-психологів як суб’єктів 
саморозвитку в процесі підготовки у закладі вищої освіти» 
 Анна Набокова, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Формування 
громадянської культури : нові практики формальної і неформальної освіти» 
 Вікторія Нікіфорова, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Розвиток 
критичного мислення у юнацькому віці» 
Владислав Пюрко,  аспірант МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Трансверсальні 
засади професійної підготовки з фізичної терапії та ерготерапії: україно-
європейський вимір» 
 Ірина Романенко, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Психологічні 
особливості конфліктної поведінки жінок у шлюбі»; 
 Альона Рутковська, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Ціннісно 
орієнтоване міжкультурне спілкування на уроках англійської мови» 
 Максим Рутковський, аспірант МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Розвиток 
критичного мислення учнів через їх залучення до дискусій і дебатів на уроках 
англійської мови» 
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 Крістіна Ситник, аспірантка Київського національного університету архітектури та 
будівництва. «Діахронна парадигма освітнього процесу для національних меншин 
Донеччини: співставлення підходів в ХІХ та на початку ХХІ століть» 
Анастасія Сінченко, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького.  «Вивчення 
історії рідного краю як засіб формування патріотичного виховання молодших 
школярів» 
Богдан Смірнов, магістрант МДПУ імені Богдана Хмельницького «Розвиток 
адаптаційних можливостей у юнацькому віці засобами гештальт терапії» 
Артем Соколов, аспірант МДПУ імені Богдана Хмельницького «Соціально-
просвітницький тренінг як практика розвитку моральної стійкості особистості» 
 Світлана Суха, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького «До проблеми 
формування психолого-виконавських якостей інструменталіста» 
 Вікторія Тарасова, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького «Розвиток 
професійної компетентності вчителів в умовах впровадження інклюзивної освіти» 
 Марія Тарасенко, студентка  IV курсу МДПУ імені Богдана Хмельницького  
«Підготовка учнів ЗЗСО до міжкультурної взаємодії в контексті нової освітньої 
парадигми» 
Тетяна Тарасенко, доцент МДПУ імені Б. Хмельницького. «Міжкультурна 
компетентність як результат сучасної іншомовної освіти» 
 Ганна Тутова, аспірантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Рекультивація 
антропогенних ґрунтів як важлива складова стратегії сталого розвитку» 
Анна Усата, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Особливості 
розвитку творчих здібностей у дітей молодших класів з особливими освітніми 
потребами за допомогою засобів арт-терапії» 
 Олександр Худобін, аспірант МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Інновації в 
сучасних освітніх практиках» 
Анастасія Чиркова, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького.  
«Психологічні особливості людей з інвалідизуючими захворюваннями» 
Євгенія Черняк, доцент кафедри інструментального виконавства та музичного 
мистецтва естради МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Професійні концепти 
семантичного засвоєння творів сучасних українських композиторів» 
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Анастасія Шестак, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Розвиток 
мотивації старшокласників до здійснення міжкультурної комунікації на уроках 
англійської мови» 
 Дар’я Шляхта, магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. «Психологічний 
супровід молодших школярів у діяльності практичного психолога» 
 Олександра Щербіна – магістрантка МДПУ імені Богдана Хмельницького. . 
«Особливості психологічного супроводу дітей з затримкою психічного розвитку»; 
Tetiana Khrystova - Doctor of Biological Sciences, professor of the theory and methods 
department of physical education and sports disciplines of Bogdan Khmelnytsky Melitopol 
State Pedagogical University. “Socio-information discourse of the bioecomedicine 
phenomenon”. 
Маргарита Романова, вчитель ІІ категорії середньої загальноосвітньої школи №93 
м. Києва. «Актуальні проблеми іноземної філології та перекладознавства». 
 
16.00 – 16.30. – Відповіді на питання. Спільне обговорення. 
16.30 – 17.00. – Завершення 1 дня конференції 
 
Другий  день – 16 грудня 2021 р.  
 
10.00 – 13.00. Пленарне засідання  
 
Посилання на пленарне засідання: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
 
Діана Спулбер, професор, Університет Генуї (Італія), «Інклюзія і міжкультурний 
діалог в ЄС». 
Ірина Добронравова – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Голова Українського Синергетичного Товариства, почесна членкиня GSIS 
(Австрія). «Міжкультурний діалог в собі». 
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Марія Шеремет, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної 
та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова; Ганна Афузова, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної психології та медицини 
факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – 
«Спеціальна освіта та інклюзія в Україні: статистика та аналітика»  
Дар’я Супрун, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та 
інклюзивної освіти факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова «Європейський досвід модернізації вищої школи: промоція та 
маркетинг університетів». 
Марина Дєліні, доктор економічних наук, в.о. завідувача кафедри виробничого і 
інвестиційного менеджменту НУБіП. «Соціальна інклюзія та соціальна 
згуртованість: якість життя в ЄС». 
Ганна Валєнса, кандидат філософських наук, фасилітатор діалогів ОБСЄ, 
докторантка НПУ ім. М.П. Драгоманова, «Миротворча освіта для вчителів історії: 
потреба в діалозі» 
Наталія Дзюба, керівник проєкту Академія Сучасних Освітніх Технологій при 
Київській Малій академії наук, експерт з освітніх політик,  «Соціальний капітал 
громадянина. Соціальні інновації та соціальна відповідальність, тренди світової 
спільноти». 
Микита Геращенко, аспірант кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 
НУБіП. «Competitiveness and sustainable economic development». 
Ганна Найдьонова, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти 
НПУ імені М.П. Драгоманова –«Трансгендерність у соціальному інклюзивному 
просторі». 
Дмитро Кобринський, громадський активіст, ГО Чистий Беріг, м. Берегово. 
«Культурно-освітні простори в мультиетнічному прикордонному регіоні 
(Берегівщина, Закарпаття)». 
Оксана Палилюлько, кандидат істор. наук, викладач, в.о. завідувача кафедри 
соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Г. Сосновської, 
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НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», «Сучасний стан і перспективи 
української освіти в європейському освітньому середовищі» 
Тетяна Марчак, кандидат філологічних наук, викладач кафедри соціальної роботи, 
психології та соціокультурної діяльності імені Т.Г. Сосновської, НРЗВО «Кам’янець-
Подільський державний інститут», «Формування інклюзивної культури учителів». 
Наталія Жиляк, кандидат психологічних наук, викладач кафедри соціальної роботи, 
психології та соціокультурної діяльності імені Т.Г. Сосновської, НРЗВО «Кам’янець-
Подільський державний інститут», «Досвід Європейських країн щодо підготовки 
учнівської молоді до подружнього життя» 
Марина Волощук, викладач кафедри соціальної роботи, психології та 
соціокультурної діяльності імені Т.Г. Сосновської, НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут»,  «Проблема соціальної згуртованості старшокласників у 
контексті локусів «Сім’я», «Соціальні цінності», «Я і Соціум» 
 
13.00 – 14.00 – Перерва. 
14. 00. – 16.00. Робота в секціях. 
 
Секція 1. Воркшоп «Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті».  
Проводять: професор Марья Нестерова, доцент Олена Яценко  
Посилання на воркшоп: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
 
Cекція 2. Освітні виміри інклюзивної роботи 
Посилання на Секцію 2: 
Ідентифікатор конференції: 7434869028 
Код доступу: 2020 
Модератор секції: доцент Ганна Афузова 
Зоя Ульянчук, студентка 2 курсу спеціальності «Психологія», НРЗВО «Кам’янець-
Подільський державний інститут», «Акцентуація характеру, їх особливості та 
врахування індивідуальних акцентуацій у навчальному процесі» 
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Анастасія Гнип, студентка ІІІ курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта. 
Тифлопедагогіка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова. «Особливості соціально-психологічної адаптації першокласників з 
порушеннями зору до умов навчання в інклюзивному середовищі» (науковий 
керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та 
офтальмопсихології Гребенюк Т.М.). 
Марина Султанова, студентка І курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна 
освіта. Логопедія факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова. «Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку з особливими 
освітніми потребами засобами казкотерапії» (науковий керівник – кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Пінчук Ю.В.). 
Вероніка Волкова, студентка ІV курсу спеціальності 053 Психологія (спеціальна, 
клінічна) факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова. «Роль особистості психолога в консультативному процесі в контексті 
концепції екзистенціальної психології» (науковий керівник – кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини Кротенко В.І.). 
Тамара Наук, студентка ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта. 
Олігофренопедагогіка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова, керівник соціально-інтерактивного театру Благодійного товариства 
допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерела» – 
«Реабілітація осіб з інтелектуальними порушеннями засобами партисипативних 
театралізованих методик»  (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології Чепурна Л.Г.). 
Ганна Фруміна, студентка ІІ курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта. 
Тифлопедагогіка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова, «Розвиток теорії і практики ігрової діяльності дошкільників з 
порушеннями зору в українській тифлопедагогіці» (науковий керівник – доктор 
психологічних наук, професор, завідувачка кафедри офтальмопедагогіки та 
офтальмопсихології Синьова Є.П.) 
Злата Григоренко, студентка І курсу магістратури спеціальності 053 Психологія 
(спеціальна, клінічна) факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
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Драгоманова. «Резильєнтність як компетенція учасників інклюзивної 
взаємодії»(науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
спеціальної психології та медицини Найдьонова Г.О.). 
Олена Дудник, студентка ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна освіта. 
Олігофренопедагогіка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова, корекційний педагог Комунальної установи «Погребищенський 
інклюзивно-ресурсний центр» Погребищенської міської ради Вінницького району 
Вінницької області. «Психолого-педагогічна діагностика інтелектуальних порушень 
у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивно-ресурсного центру» (науковий 
керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки 
та реабілітології Омельянович І.М.). 
Ганна Афузова, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної 
психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені 
М.П. Драгоманова. «Психологічна робота з батьками дітей з особливими освітніми 
потребами як складова професійної діяльності психолога інклюзивного закладу 
освіти».  
Тетяна Власенко, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. «Розвиток і збереження людського капіталу». 
Юрій Власенко, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної 
теорії, докторант Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. «Тіньова економіка як негативний фактор на шляху до економічного 
зростання та соціальної інклюзії». 
Олександр Горлачов, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Доступність телеконтенту особам 
з порушеннями слуху в Україні». 
Христина Дідик, студентка ІІ курсу магістратури спеціальності 016 Спеціальна 
освіта. Логопедія факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 
Драгоманова. «Взаємодія фахівців у супроводі дитини з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивного простору у закладах загальної середньої освіти» 
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(науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та 
логопсихології Пінчук Ю.В.). 
Інна Ткач, студентка ІІ курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія 
факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – 
«Асиметрія півкуль мозку у дітей із системними порушеннями мовленнєвого 
розвитку» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
логопедії та логопсихології Базима Н.В.). 
Тетяна Артімонова, к.ф.н., доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету 
спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Дослідження уяви 
у дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення». 
Андрій Заможський, ст. викладач кафедри МІТСКД, аспірант НПУ ім. М.П. 
Драгоманова. «Різноманіття розуміння соціальної згуртованості в залежності 
культурних традицій». 
Маріанна Кусик, студентка 2-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Вітчизняний досвід використання  
ігор в логопедичній роботі з дошкільниками». 
Наталія Волкова, студентка 2-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Театралізована діяльності та її 
особливості в логопедичній роботі з дошкільниками». 
Тетяна Гудзь, студентка 2-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Логопедичний супровід у сім'ях, 
що виховують дитину з порушенням мовленнєвого розвитку». 
Оксана Гула, студентка 2-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Сучасні методи навчання дітей 
дошкільного віку з вадами мовлення» 
Вікторія Васильчишина, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної 
та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Пізнавальні процеси 
дошкільників із затримкою психічного розвитку» 
Анастасія Крікун, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Особливості підготовки дитини 
до школи з порушеннями мовлення». 
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Анна Поліщук, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Корекція мовленнєвих порушень 
дошкільників та су-джок терапія». 
Іванна Волкова, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Проблеми формування емоційно-
вольової готовності дітей до навчання в школі». 
Наталія Гавдьо, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Логопедичний супровід 
молодших школярів з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного навчання» 
Анна Деркач, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Логопедичний супровід сім’ї, в 
якій виховується дитина з порушеннями мовлення».  
Інна Єрмак, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Логопедичний супровід дитини в 
умовах інклюзивного навчання». 
Кристина Зінченко, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Логопедичний супровід підлітків 
з порушеннями інтелекту у спеціальній загальноосвітній школі». 
Ольга Корольова, студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Сімейне виховання дітей з 
порушеннями мовленнєвого розвитку дошкільного віку». 
Ірина Гальона, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної освіти 
НПУ імені М.П. Драгоманова. «Система  спеціальної дошкільної освіти для дітей з 
ТПМ в Україні».  
Леся Глущенко, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної освіти 
НПУ імені М.П. Драгоманова. «Особистісно-орієнтований підхід у спеціальній 
педагогіці». 
Наталія Вальчук, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Діагностика фонетико-фонематичного 
недорозвинення мовлення у дошкільників». 
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Катерина Вісленко, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Бесіда як метод навчання діалогічного 
мовлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення».  
Анна Іващенко, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної освіти 
НПУ імені М.П. Драгоманова. «Особливості розвитку навчальних здібностей у дітей 
з ТПМ». 
Катерина Коваленко, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Особливості виховання дітей шкільного віку з 
порушеннями мовлення». 
Катерина Прокопчук, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Мовленнєва готовність до школи дітей з ЗНМ». 
Валерія Приходько, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Проблеми підготовки дітей до школи з 
порушеннями мовлення». 
Юлія Крочак, студентка 4-го курсу, факультету спеціальної та інклюзивної освіти 
НПУ імені М.П. Драгоманова. «Особливості виховання дошкільників з порушеннями 
мовлення у сім’ї».  
Катерина Серегина, магістрантка історико-філософського факультету НПУ ім. М.П. 
Драгоманова. «Інноваційний український досвід організації інклюзивного навчання» 
Поліна Котлінська магістрантка історико-філософського факультету НПУ ім. М.П. 
Драгоманова. «Інклюзивне середовище та робочий процес». 
Анастасія Жикіна, магістрантка історико-філософського факультету НПУ ім. М.П. 
Драгоманова. «Інноваційні проекти в управлінні ВНЗ» 
Ілона Кірєєва, магістрантка історико-філософського факультету НПУ ім. М.П. 
Драгоманова. «Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи». 
Олександра Яковець, магістрантка історико-філософського факультету НПУ ім. 
М.П. Драгоманова. «Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю». 
Вікторія Крючко, аспірантка НПУ ім. М.П. Драгоманова. «Культурна 
ідентичність в освітньому просторі».  
 
16.00 – 16.30. – Відповіді на питання. Спільне обговорення. 
16.30 – 17.00. – Нетворкінг. Завершення конференції.  


