
Звіт про наукове стажування та участь в міжнародних 

конференціях за 2020 рік. 

Наукове стажування викладачів факультету за кордоном. 

На факультеті протягом 2020 року 4 викладачів пройшли міжнародне 

стажування: 

• Балахтар В.В., 05.11.2019 - 05.02.2020, Вища школа лінгвістична 

у Ченстохові (Республіка Польща), 180 год.; звіт про стажування заслухано 

18.02.2020 р., протокол №8. 

• Перепелюк І.Р. Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги 

(м.Сучава, Румунія)  45 год, Довідка №2431 від 29 листопада 2019 р. 

• Квасецька Я.А. Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги 

(м.Сучава, Румунія)  45 год, Довідка №2433 від 29 листопада 2019 р. 

• Микитейчук Х.І. Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги 

(м.Сучава, Румунія)  45 год, Довідка №2432 від 29 листопада 2019 р. 

•  

Участь викладачів факультету у  міжнародних конференціях 

 

Викладачі, приймаючи активну участь у науковому житті гідно 

представляють свої результати на Міжнародних закордонних, Міжнародних 

та Всеукраїнських конференціях. Вагомі результати їх досягнень 

підтверджують дипломи та сертифікати про участь у них. Навіть у режимі 

карантинних обмежень та дистанційному форматі, викладачі та 

співробітники користуються різноманітними онлайн платформами та 

використовують соціальні мережі для роботи з колагами інших наукових та 

науково-педагогічних закладів (Google Meet, Zoom, Facebook, Viber, 

Messenger, YouTube, Instagram,Telegram, WhatsApp) які надають можливість 

більш якісно та ефективно розглянути актуальні наукові Україні, але і поза її 

межами.  

У 2020 році на факультеті було ініційовано та організовано: 



• міжнародну науково-практичну конференцію «Соціальне партнерство 

та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії» 

(Чернівці, 22 листопада 2019 р.). 

• Всеукраїнський науково-практичний семінар «Горизонти 

посттравматичного особистісного життєтворення» 24 вересня 2020 року в м. 

Київ на базі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.  

• Науково-практичний семінар «Інтегрування зарубіжного досвіду 

в систему реформування початкової ланки освіти України» (22 .01. 2020 

року) 

• Науково–практичний семінар «Педагогіка у міждисциплінарному 

вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» (5.03.2020 р. ) 

• Науковий семінар «Особливості інноваційної педагогічної 

діяльності” (11.02.2020 р.) 

• Науковий семінар: «Сучасні проблеми провадження інклюзивної 

освіти (14.04.2020 р.) 

• Науковий семінар «Професійне та емоційне вигорання 

педагогічних працівників» (28.05.2020 р.). 

• Науковий семінар «Емоційний інтелект і можливості його 

розвитку» (8.09.2020 р.) 

• Науковий семінар «Пріоритетність вербальної комунікації 

особистості як невід’ємна складова професійного успіху майбутнього 

педагога» (10.11.2020 р.) 

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету протягом 2020 

року стали учасниками міжнародних закордонних, міжнародних українських 

та всеукраїнських  конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів, тощо, 

зокрема: 

• Всеукраїнська науково - практична онлайн-конференція 

«Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи»; 



• Міжнародної українська науково - практична онлайн-

конференція Актуальні проблеми розвитку психології особистості (14-15 

травня 2020 р., м. Київ); 

• «Професіоналізм педагога в умовах суачсного освітнього 

простору»: міжвузівська науково-практична конференція (28 лютого 2020р., 

м. Хмельницький); 

• Всеукраїнський online-науково-практичний семінар «Соціальна 

робота як реалізація завдань соціальної політики держави» (13 квітня 2020 р., 

Національний авіаційний університет);  

• Міжвузівська онлайн-конференція «Україно моя вишивана: 

етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки»  (21 

травня 2020 р.); 

• Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні 

проблеми педагогіки початкової школи  в контексті освітньої реформи» (22 

грудня 2020 р.); 

• ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читаннях пам’яті 

професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і 

зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції». 

• Міжвузівський онлайн-вебінар з елементами майстер класу 

«Українська писанка в сучасному освітньому просторі» (15 квітня 2020р.); 

• ІІ Міжнародний форум інклюзивності у Чернівцях. (20 жовтня 

2020 р.); 

• 14th LUMEN International Scientific Conference RSACVP2020 

online conference Rethinking Social Action. Core Values in Practic. May 22nd -

23d, URL:  

• Conference of the Association for Teacher Education in Europe 

Teacher Education for Promoting Well-being in School (6th-7th of July 2020) 

URL:  

•  Conference in the project meeting organized in Erasmus+ “We are the 

same, although we learn in different way” (1 to 6 March 2020, Macedonia). 



• III International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence-

2020» (Section work: Innovative Technologies in Social Work. Ecology and 

Health Issues) при» (15 травня 2020 р). 

• Conference of the Association for Teacher Education in Europe 

Teacher Education for Promoting Well-being in School 27th-29th of April 2020 

(яка проводилася у он-лайн форматі 6-7липня 2020р на базі Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava Str. Universitatii 13, 720229 Suceava, Romania) 

(сертифdікати.)  

• 3rd International Scientific Conference Information and Innovation 

Technologies in the XXI Century. Katowice, Poland. – September 21-22, 2020  
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