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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

06 квітня 2021 року 

9:45 – 10:00 Підключення та реєстрація учасників конференції 

10:00 – 10:25 

 

Урочисте відкриття конференції. Вітальне слово:  

Будак Валерій Дмитрович, ректор Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, академік НАПН України, 

доктор технічних наук, професор, голова галузевої конкурсної комісії. 

Михайленко Наталія Петрівна, відповідальний секретар 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей, методист Інституту модернізації змісту освіти 

МОН України. 

Шеремет Марія Купріянівна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заступник 

голови конкурсної галузевої комісії. 

Олексюк Олеся Миколаївна, кандидат філологічних наук, декан 

факультету педагогіки та психології Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. 

10:30 – 13:30 Захист студентських наукових робіт 

13:30 – 14:30 
Засідання конкурсної комісії (внутрішнє обговорення та визначення 

переможців) 

14:30-15:00 
Підключення учасників. Підведення підсумків роботи конференції. 

Оголошення переможців. Заключне слово. Закриття конференції 

 

Підключення до Конференції у ZOOM за посиланням: 

https://us05web.zoom.us/j/87662925341?pwd=Y0YySHpBSW50Vk1PbjdLazRtdEl

MZz09 

Ідентифікатор конференції: 876 6292 5341 

Пароль: 06042021 

Інформація! Підключення завжди відбувається за одним і тим самим 

посиланням! 

РЕГЛАМЕНТ 

виступ учасника– до 5 хв. 

_____________________________________________________________ 

Модератор Білюк Олена Геннадіївна 

+ 38 (063) 70-19-409  
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ПОРЯДОК ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Час захисту: 10:30 – 13:30 

 

Богданова Мирослава Володимирівна «Профілактика дислексії у 

дітей старшого дошкільного віку з використанням інформаційних 

технологій».  

Науковий керівник: Мицик Ганна Михайлівна – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач. Бердянський державний педагогічний університет 

(м. Бердянськ).  

Бондаренко Вікторія В’ячеславівна «Особливості психодіагностики 

емоційних порушень у дітей дошкільного віку засобами проективних 

методик».  

Науковий керівник: Федоренко Марина Вікторівна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини. 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ). 

Вікол Марина Володимирівна «Розвиток оперативної пам'яті як засіб 

удосконалення зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ 

рівня».  

Науковий керівник: Притиковська Світлана Дмитрівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації. 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса).  

Ворона Анастасія Василівна «Інтенсифікація формування навичок 

зображувальної діяльності у дітей дошкільного віку із порушеннями 

інтелекту».  

Науковий керівник: Тельна Ольга Анатоліївна  – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології. 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

(м. Харків). 



 
 

4 

Івкова Ольга Михайлівна «Особливості використання фольклору в 

освітньому процесі спеціальної освіти».  

Науковий керівник: Дмитрієва  Ірина Володимирівна – доктор 

педагогічних наук, професор кафедри технологій спеціальної та інклюзивної 

освіти. Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 

педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

Ковтун Марія Олегівна «Попередження дискалькулії в учнів першого 

класу з тяжкими порушеннями мовлення».  

Науковий керівник: Бабич Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Київський 

національний університет імені Бориса Грінченка (м. Київ). 

Кутержинська Катерина Максимівна «Кейс-технології як засіб 

формування деонтологічної культури майбутніх вчителів-логопедів».  

Науковий керівник: Савінова Наталя Володимирівна – доктор 

педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти. Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв). 

Свергун Оксана Олександрівна «Специфіка розвитку фізіологічного 

мовленнєвого дихання у дітей середнього дошкільного віку із заїканням 

засобами здоров’язберігаючої технології».  

Науковий керівник: Жадленко Ірина Олександрівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної 

психології. Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» (м. Запоріжжя). 

Стеха Вікторія Василівна «Особливості професійних інтересів 

старшокласників з інтелектуальними порушеннями».  

Науковий керівник: Буйняк Мар’яна Геннадіївна – кандидат 

психологічних наук, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної 

освіти. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

(м. Кам’янець-Подільськ). 
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Тищенко Дарина Віталіївна «Особливості використання карток ПЕКС 

у формуванні діалогічного мовлення у дітей з розладами аутистичного 

спектру».  

Науковий керівник: Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних 

наук, професор кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи. Полтавський 

національний університет імені В. Г. Короленка (м. Полтава).  

 

Оголошення переможців  

Час: 14:30 – 15:00 

 

Кабаль Михайло Васильович, голова студентського самоврядування 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заступник галузевої 

конкурсної комісії.  

Будак Валерій Дмитрович, ректор Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, академік НАПН України, доктор 

технічних наук, професор, голова галузевої конкурсної комісії. 
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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 
Будак Валерій Дмитрович – голова організаційного комітету, ректор 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, академік 

НАПН України, доктор технічних наук, професор.  

Овчаренко Анатолій Володимирович – заступник голови оргкомітету, 

перший проректор Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Берегова Марія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Білюк Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету  

Борулько Дмитро Миколайович – кандидат медичних наук, старший 

викладач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Карсканова Світлана Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Кисличенко Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Олексюк Олеся Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Савінова Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Середа Ірина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Стельмах Ніна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Тельпиш Олена Анатоліївна – директор Наукової бібліотеки Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського.  

Сайдалімова Наталія Анатоліївна – студентка 5 курсу спеціальності 

«Спеціальна освіта» факультету педагогіки та психології Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського.  

Касьянова Анастасія Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальності «Спеціальна 

освіта» факультету педагогіки та психології Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. 
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СКЛАД ГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 

 

Голова галузевої конкурсної комісії: 

Будак Валерій Дмитрович - ректор Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, академік НАПН України, доктор 

технічних наук, професор. 

Заступник голови галузевої конкурсної комісії:  

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

Гаврилов Олексій Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка.  

Дмитрієва Ірина Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».  

Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

Проскурняк Олена Ігорівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія».  

Савінова Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Стельмах Ніна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

 

СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ КОНКУРСУ 

 

Голова лічильної комісії:  

Кисличенко Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Члени лічильної комісії 
Берегова Марія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Білюк Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Карсканова Світлана Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 
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СКЛАД  АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  КОНКУРСУ 

 

Голова апеляційної комісії:  

Федоренко Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник декана з навчальної роботи Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри логопедії та логопсихології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Члени апеляційної комісії:  

Кабельникова Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету. 

Середа Ірина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського.  

Синьова Євгенія Павлівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  
 


