
Проведення на базі факультету педагогіки та психології наукових та науково-

методичних конференцій і семінарів міжнародного, всеукраїнського, 

регіонального, міжвузівського, університетського рівня (викладацькі, 

студентські) за 2018 р. 

 
Назва конференції 

семінару 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

кафедри 

Кількість 

студентів 

Статус 

(міжнародна, 

всеукраїнська…) 

Вик

лад

аць

ка, 

сту

ден

тськ

а 

Всеукраїнські конференції 
Всеукраїнський фестиваль-

конкурс «Мистецька феєрія» 

-  

Конкурс фортепіанного 

виконавства «Ludus Royalis» 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2168  

27.03.2018р. МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

музичного 

мистецтва 

15 60 всеукраїнський Виклада

цька - 

студентс

ька 

Всеукраїнський науково-

методичний семінар з 

проблем фортепіанної 

підготовки учнів та 

студентів закладів 

мистецького спрямування 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2168  

27.03.2018р. МНУ 

ім.В.О.Сухом-

линського, 

кафедра 

музичного 

мистецтва 

15 60 всеукраїнський Викладацьк

ий  

Всеукраїнський фестиваль-

конкурс «Мистецька феєрія» 

- конкурс інструментального 

виконавства «Златограй» 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2176  

28.03.2018р. МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

музичного 

мистецтва 

15 60 всеукраїнський Виклада

цька - 

студентс

ька 

Всеукраїнський фестиваль-

конкурс «Мистецька феєрія» 

- конкурс художнього слова 

«Поетична зірка» 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2187  

29.03.2018р. МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

музичного 

мистецтва 

15 60 всеукраїнський Виклада

цька - 

студентс

ька 

Всеукраїнський фестиваль-

конкурс «Мистецька феєрія» 

- конкурс «Золоті голоси» 

30.03.2018р. МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

музичного 

мистецтва 

15 60 всеукраїнський Виклада

цька - 

студентс

ька 

Всеукраїнський науково-

методичний семінар 

«Актуальні проблеми 

викладання мистецьких 

дисциплін» 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2176  

27.03.2018р. 

– 

30.03.2018р. 

МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

музичного 

мистецтва 

15 - всеукраїнський Викладацький 

Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

«Особливості підготовки 

майбутніх учителів до 

викладання предметів 

мистецької освітньої галузі в 

25.10.2018р. МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

музичного 

мистецтва 

15 60 всеукраїнський Викладацький 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2168
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2168
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2176
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2187
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2176


умовах Нової української 

школи: зміст, методики, 

технології» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Трансформаційні зміни 

особистості студентської 

молоді засобами професійної 

освіти» 

http://mdu.edu.ua/?p=20111  

17.04.2018р. МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

психології 

11 100 Всеукраїнська  Виклада

цька, 

студентс

ька 

Науково-практичний 

круглий стіл «Діяльність 

державних та недержавних 

організацій в напрямку 

соціалізації людей 

поважного віку» в рамках 

Всеукраїнського фестивалю 

для людей поважного віку 

«Рух продовжує молодість» 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=255

3 

19 травня 

2018 р. 

м. Миколаїв 4 10 Всеукраїнська Виклада

цька 

ІX Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Наука. Студентство. 

Сучасність. Гуманістичні ідеї 

В.О. Сухомлинського як 

фактор саморозвитку 

особистості». Секція 

«Формування національної 

свідомості студентської 

молоді засобами музичного 

мистецтва». 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2604  

17.05.2018р.

- 

18.05.2018р. 

МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

музичного 

мистецтва 

5 25 Всеукраїнська студентс

ька 

Науковий семінар 

«Педагогічна деонтологія в 

системі підготовки 

майбутнього педагога 

спеціальної освіти» 

31.05.18 МНУ  імені В. О. 

Сухомлинського, 

факультет 

педагогіки та 

психології, 

кафедра 

спеціальної 

освіти 

  всеукраїнська Студент

сько-

виклада

цька 

Науково-практична відео-

конференція «Сучасна 

логопедія: інноваційні 

технології логодіагностики та 

логокорекції» 

26.06.18 МНУ  імені 

В.О.Сухомлинсь

кого, факультет 

педагогіки та 

психології, 

кафедра 

спеціальної 

освіти 

  всеукраїнська Студент

сько-

виклада

цька 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференції «В. О. 

Сухомлинський і сучасність» 

29.11.2018 

р. 

МНУ  імені 

В.О.Сухомлинсь

кого, факультет 

педагогіки та 

психології, 

кафедра 

спеціальної 

освіти 

  всеукраїнська Студент

ська 

 

 

http://mdu.edu.ua/?p=20111
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2553
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2553
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2604


Регіональні, міжвузівські конференції 
Навчально-методичний 

семінар «Дидактичні 

можливості інформаційних 

технологій у професійній 

підготовці практичних 

психологів» 

1.02.2018р. МНУ ім. В. О. 

Сухомлинського, 

кафедра 

психології 

9 - університетський Викладаць

кий 

Фестиваль науки факультету 

педагогіки та психології 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2494  

14.05.2018 

р. 

МНУ 

ім.В.О.Сухомлин

ського, 

факультет 

педагогіки та 

психології 

40 - університетська викладацьк

а 

Науковий семінар 

«Національно-патріотичне 

виховання засобами 

музичного мистецтва» 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2536  

16.05.2018р. МНУ 

ім.В.О.Сухомлин

ського, кафедра 

музичного 

мистецтва 

25 - університетська викладацьк

а 

Круглий стіл про проблеми 

та перспективи психолого-

педагогічного супроводу 

осіб з особливими освітніми 

потребами 

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2548  

17.05.2018 

р. 

МНУ 

ім.В.О.Сухомлин

ського, кафедра 

психології 

    

 

 

 

Декан факультету                                   О. А. Кузнецова 
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