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Програмно-науковий комітет форуму 

 

 

Голова програмно-наукового комітету: 

Солоненко А.М. – доктор біологічних наук, професор, ректор 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

 

Співголова програмно-наукового комітету: 

Арабаджи О.С. – кандидат географічних наук, доцент, проректор із заочної 

(дистанційної) форми навчання Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

Мальцева І.А. – доктор біологічних наук, професор, проректор з навчальної 

роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

Москальова Л.Ю. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

 

Члени програмно-наукового комітету: 

Аверіна К.С. – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу 

міжнародних зв’язків Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

Вдовин Д.І. – Директор некомерційної організації «Inclusive Practices» (Грузія);  

Жук Т.В. – директор ДУО «Брестський областний центр корекційно-

розвиваючого навчання та реабілітації», Голова керівників закладів спеціального 

навчання Республіки Білорусь, експерт Міжнародної програми з розвитку 

інклюзивних організацій, член Міжнародної Асоціації Розвитку Об’єднань 

(IACD – International Association for Community Development) (Білорусь); 

Ляпунова В.А. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти і 

соціальної роботи Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та 

мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького; 

Рома Оксана – керівник освітніх проектів The LEGO Foundation; 
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Сегеда Н.А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики 

музичної освіти та хореографії Навчально-наукового інституту соціально-

педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

Томаш Кук – Віце-президент Вищої лінгвістичної школи, проректор з 

міжнародної співпраці (Польща); 

Федорова О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Навчально-

наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

Щербак І.А. – Начальник управління освіти Мелітопольської міської ради 

Запорізької області. 
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Організаційний комітет форуму 

 

 

Голова оргкомітету: 

Житнік Т.С. – кандидат педагогічних наук, старший викладач дошкільної 

освіти і соціальної роботи Навчально-наукового інституту соціально-

педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького;  

 

Члени організаційного комітету: 

Дубяга С.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти 

Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

Варіна Г.Б. – старший викладач кафедри психології Навчально-наукового 

інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 

Городнича С.В. – аспірантка Навчально-наукового інституту соціально-

педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

Колесник Т.В. – директор Комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

Кривонос А.С. – консультант Комунальної установи  «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

Приладишева Л.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти і соціальної роботи Навчально-наукового інституту соціально-

педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

Прокофьєва О.О. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького; 
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Саєнко Ю.О. – асистент кафедри початкової освіти Навчально-наукового 

інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 

Солонська А.А. – асистент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 

Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького;  

Фалько Н.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького;  

Яковенко І.О. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

дошкільної освіти і соціальної роботи Навчально-наукового інституту 

соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 
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Порядок роботи форуму: 

 

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького, Мелітополь (Україна). 

 

23 вересня 2020 року 

10:00-11:00 – реєстрація учасників (хол Навчального корпусу № 1 

(центральний) Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь вул. 

Гетьманська 20; зупинка “Педагогічний університет”); 

11:00-11:45 – Офіційне відкриття ІІ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ З 

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, НОВА 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА, ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: 

НАСТУПНІСТЬ – ВЗАЄМОДІЯ – ІННОВАТИКА» (Площа біля 

Навчального корпусу № 1 (центральний) Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького (Мелітополь вул. Гетьманська 20; зупинка 

“Педагогічний університет”); 

 

Виступи-привітання учасників Форуму 

1. Солоненко Анатолій Миколайович – доктор біологічних наук, професор, 

ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

2. Мінько Сергій Анатолійович – Народний депутат України. 

3. Гришина Юлія Миколаївна – Народний депутат України, Голова 

підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань 

науки, освіти та інновацій. 

4. Федоров Іван Сергійович – перший заступник голови Запорізької обласної 

державної адміністрації. 

5. Свистун Олександр Іванович – Заступник голови Запорізької обласної 

державної адміністрації; 

6. Вдовин Дмитро Ігорович – Директор некомерційної організації «Inclusive 

Practices» (Грузія) (відеозвернення);  

7. Жук Тетяна Василівна – директор ДУО «Брестський областний центр 

корекційно-розвиваючого навчання та реабілітації», Голова керівників 

закладів спеціального навчання Республіки Білорусь, експерт Міжнародної 

програми з розвитку інклюзивних організацій, член Міжнародної Асоціації 

Розвитку Об’єднань (IACD – International Association for Community 

Development) (Білорусь) (відеозвернення); 

8. Томаш Кук – Віце-президент Вищої лінгвістичної школи, проректор з 

міжнародної співпраці (Польща) (відеозвернення). 
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Презентація досвіду  

взаємодії впровадження педагогічної інновації  

в освітній процес закладів освіти 

 
 

І панель – 12.00 – 12.45 (Панельні засідання проводять науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти разом з педагогами закладів середньої та 

дошкільної освіти у формах майстер-класу, тренінгу, дискурсу та ін.); 

 

1. Використання коуч-технологій у процесі SELF-менеджменту та 

командоутворення: психолого-педагогічні рецепції. 

Тренери: Дубяга Світлана Миколаївна, Саєнко Юлія Олександрівна, 

Грибачова Майя Ігорівна, Куркуріна Людмила Григорівна, Старшова 

Світлана Костянтинівна. 

Місце проведення: Педагогічна лабораторія початкової освіти, ауд. 144 

Навчального корпусу № 4 Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, вул. 

Грушевського 19; зупинка “Педагогічний університет”);  

 

2. Інноваційні технології реалізації сімейно-орієнтовного підходу в 

процесі психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з 

особливими потребами. 

Тренери: Прокоф’єва Олеся Олексіївна, Варіна Ганна Борисівна, Яценко 

Ганна Сергіївна 

Місце проведення: Лабораторія Психології здоров’я, ауд. 116 Навчального 

корпусу № 4 Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, вул. Грушевського 19; зупинка 

“Педагогічний університет”); 

 

12:00-12:30 – Урочисте відкриття Освітньо-наукового центру соціо-

культурного розвитку дитини (далі – ОНЦ СКРД) (Мелітополь, 

вул. Університетська, 41). Презентація інноваційних 

можливостей та програм центру; 

 

12:00-12:30 – час для дискусії, взаємодія учасників; 

 



8 

ІІ панель – 12.45 – 13.30 (Панельні засідання проводять науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти разом з педагогами закладів середньої та 

дошкільної освіти у формах майстер-класу, тренінгу, дискурсу та ін.); 

 

1. Соціально-психологічний супровід-дитини з особливими освітніми 

потребами: досвід роботи інклюзивно-ресурсного центру №2 

м. Мелітополь. 

Тренери: Федорова Олена Василівна, Приладишева Лідія Миколаївна, Корець 

Тетяна Геннадіївна, Матяш Ольга Дмитрівна, Рудакова Тетяна Валеріївна 

Місце проведення: ОНЦ СКРД Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, 

вул. Університетська, 41); 

 

2. Методичний ігровий «LANGUAGE BOX» (мовленнєвий бокс). 

Тренери: Ляпунова Валентина Анатоліївна, Діхтяр Наталія Андріївна. 

Місце проведення: ОНЦ СКРД Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, 

вул. Гетьманська 20). 

 

3. Використання методів Speech Therapy у корекції мовленнєвих порушень 

дітей   дошкільного віку. 

Тренери: Яковенко Ірина Олександрівна, Солонська Альона Артурівна. 

Місце проведення: ОНЦ СКРД Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, 

вул. Університетська, 41); 

 

4. Діяльнісний підхід в початковій школі. 

Тренери: Черевична Олена Анатоліївна. 

Місце проведення: ОНЦ СКРД Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, 

вул. Університетська, 41); 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

 

13.30-15.00 – підведення підсумків форуму, дискусії, планування. Прийняття 

резолюції Форуму. (ауд. 35 Навчального корпусу № 1 

(центральний) Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь 

вул. Гетьманська 20; зупинка “Педагогічний університет”). 


