
 

ПЕРЕЛІК 

наукових конференцій здобувачів вищої освіти  

та молодих учених 

Міністерства освіти і науки України на 2020 рік 
 

№ 

з/п 

Тема 

конференції 

 

Вищий навчальний 

заклад (установа), 

відповідальний за 

проведення, адреса, 

телефон, е-mail 

Місто 

та термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства 

або установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

І. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.1 VІ  Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

наступності 

дошкільної і 

початкової 

освіти» (заочна) 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Демчик Катерина 

Іванівна –  

0673805509 

 

Адреса:  

С.Петлюри, 1/б 

Кам’янець-

Подільський, 

32300 

 

Тел.:  

03849) 3-34-92 

(03849) 3-34-91  

e-mail:  
kaf_doshkil@kpnu.edu.ua 

 

м. Кам’янець-

Подільський, 

16-17 квітня  

2020 року 

180 Міністерство освіти і  

науки України 

 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка  

 

Інститут проблем 

виховання НАПН України 

 

Полтавський 

національний 

педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 

 

Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна 

академія 

 

Чернівецький 

національний університет 

імені Юрія Федьковича 

 

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

 
 

 



 

  

ПЕРЕЛІК 

наукових конференцій здобувачів вищої освіти  

та молодих учених 

Міністерства освіти і науки України на 2020 рік 
 

   

№ 

з/п 

Тема 

конференції 

 

Вищий навчальний 

заклад (установа), 

відповідальний за 

проведення, адреса, 

телефон, е-mail 

Місто 

та термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства 

або установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

І. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.1 ІVВсеукраїнська 

науково-

практичної 

конференція 

«Від творчого 

педагога до 

творчої дитини: 

гармонія 

партнерської 

взаємодії» 

 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка; 

Пукас Іванна 

Леонідівна –  

0671519630 

 

Адреса:  

С.Петлюри, 1/б 

Кам’янець-

Подільський, 

32300 

 

Тел.:  

03849) 3-34-92 

(03849) 3-34-91 

 

e-mail: 
kaf_doshkil@kpnu.edu.ua 

 

м. Кам’янець-

Подільський, 

28-29 жовтня 

2020 року 

150 Міністерство освіти і 

науки України 

 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка  

 

Інститут проблем 

виховання НАПН України 

 

Управління освіти і науки 

Кам’янець-Подільської 

міської ради 

 

Полтавський 

національний 

педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 

 

Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна 

академія 

 

Чернівецький 

національний університет 

імені Юрія Федьковича 

 

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

 
 

 

 



 

Обґрунтування 

доцільності проведення наукового заходу 

Назва заходу (рівень, форма проведення)  ІV Всеукраїнська конференція  

 

Тема заходу : «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської 

взаємодії» 

 

Дата проведення  28-29 жовтня 2020 року 

Місце проведення м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка 

Кількість учасників  150 

 

Мета заходу: розглянути актуальні проблеми розвитку здібностей у 

навчально-виховному процесі освітніх закладів України, актуалізувати увагу 

педагогічної громадськості на проблемах навчання та виховання підростаючого 

покоління в умовах партнерської взаємодії.  

Інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 

3-5 років: опубліковано навчально-методичні посібники та монографії з 

проблем навчання, виховання, творчого розвитку дітей. У співпраці з 

інститутом педагогіки НАПН України здійснено випуски фахових збірників 

наукових праць науково-педагогічних працівників ЗВО, які є співорганізаторами 

заходу, на сторінках яких відображені результати досліджень з проблем 

творчого розвитку дітей у освітньо-виховному процесі освітніх закладів 

України, проведено три регіональні науково-практичні конференції «Від 

творчого педагога до творчої дитини», випущено два збірника за результатами 

регіональних науково-практичних  конференцій, три збірника за результатами 

трьох Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Від творчого педагога 

до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» 

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 

1. Проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку. 

2. Інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку. 

3. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації. 

4. Наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та 

практиці. 

5. Психологічний супровід становлення особистості дитини. 

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного 

профілю: 

Установи-організатори конференції мають достатню кількість 

висококваліфікованих фахівців для проведення ІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія 

партнерської взаємодії». 



 

 

 

Обґрунтування 

доцільності проведення наукового заходу 

Назва заходу (рівень, форма проведення)  VI Міжнародна науково-

практична конференція (заочна) 

Тема заходу Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти 

Дата проведення 16-17 квітня 2020 року  

Місце проведення м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка 

Кількість учасників 180 

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (Білорусь – 5, 

Німеччина – 2, Китай – 2, Чехія – 1, Молдова – 2 , Польща – 4). 
 

Мета заходу: розширення наукового інформаційного обміну з проблеми 

наступності дошкільної і початкової освіти між провідними спеціалістами в 

Україні, обмін досвідом і науковими розробками. 

Інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 

3-5 років: опубліковано навчально-методичні посібники та монографії з 

проблеми неперервної освіти. У співпраці з інститутом педагогіки НАПН 

України здійснено випуски фахових збірників наукових праць науково-

педагогічних працівників ЗВО, що є співорганізаторами заходу, на сторінках 

яких відображені результати  досліджень з проблеми наступності дошкільної і 

початкової освіти. 
 

Основні питання, що пропонуються для обговорення : 

1. Проблеми наступності в умовах підготовки старших дошкільників до 

шкільного навчання в умовах Нової української школи. 

2. Наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії  та практиці. 

3. Проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах 

модернізації дошкільної і початкової освіти. 

4. Психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання дошкільників 

та молодших школярів. 

5. Наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії. 
 

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного 

профілю: 

Установи-організатори конференції мають достатню кількість 

висококваліфікованих фахівців для проведення VI Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і 

початкової освіти». 
 


