
Наукові публікації 

№ 

з/п 

 

Назва  
(окремо виділити 

опубліковані та 

подані до друку) 

 

Характер 

роботи 

(стаття, тези 

та ін.) 

Рік 

видання 

Вихідні дані. 

Вказати фахове чи 

нефахове видання 

Сторінки 

(вказати  

к-ть стор.,  

а також з 

якої до якої) 

Співавтори 

1. Теоретичні 

аспекти системи 

командної 

взаємодії фахівців 

у навчанні дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

стаття 2020  Актуальні питання 

корекційної освіти 

(педагогічні науки) 

збірник наукових праць: 

вип. 16 / за ред. 

В.В. Нечипоренко. – 

Кам’янець-Подільський: 

Видавець 

Панькова А.С., 2020. 

(фахове видання) 

15 стор. 

с. 108-118 

 

2. Співпраця 

спеціалістів у роботі 

з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

 

тези 2020  Збірник наукових праць 

молодих вчених 

Кам’янець-Подільського 

національного 

університету імені Івана 

Огієнка. – Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка, 2020. – 

Випуск 11. – 106 с.  

5 стор. 

с. 58-59  
 

3. Роль  командної 

роботи в 

спеціальній 

педагогіці. 
(Подані до друку) 

тези 2020 Збірник «Наукових 

праць Кам’янець-

Подільського 

університету імені Івана 

Огієнка» Випуск 19.  

 

4 стор.   



4. 
Теоретичні 

аспекти системи 

командної 

взаємодії фахівців 

у навчанні дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами.  

 

тези 2020 
Спеціальна освіта: 

супровід без 

обмежень: матеріали 

ХІІІ-ї Міжнародної 

науково-практичної 

конференції / за ред. 

О.В. Гаврилова. – 

Кам’янець-Подільський, 

2020. 

4 стор. 
с. 58-60 

 

5. Нормативно-

правове 

регулювання 

освіти дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами.  

 

тези 2020 Інновації партнерської 

взаємодії освіти, 

економіки та 

соціального захисту в 

умовах інклюзії та 

прагматичної 

реабілітації соціуму: 

матеріали IV 

міжнародної 

науковопрактичної 

конференції. м. 

Кам’янець-

Подільський : 

Подільський 

спеціальний 

навчально-

реабілітаційний 

соціально-

економічний коледж. 

2020. 240 с.  

4 стор. 

с. 174-177 
 

 

Участь у конференціях: 

№ 

з/п 

Назва 
конференції 

 

Дата 

проведення 

Місце проведення Тема доповіді 

1. Наукова 

конференція 

викладачів, 

докторантів і 

аспірантів за 

підсумками НДР у 

2019 році 

3-4 березня 

2020 року 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка 

Роль  командної роботи 

в спеціальній 

педагогіці. 



2. ХІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Спеціальна освіта: 

проблеми та 

перспективи  

 

1-2 квітня 

  2020 року  

 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка 

Теоретичні аспекти 

системи командної 

взаємодії фахівців у 

навчанні дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

3. ІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Інновації 

партнерської 

взаємодії освіти, 

економіки та 

соціального 

захисту в умовах 

інклюзії та 

прагматичної 

реабілітації 

соціуму  

 

21 травня 

2020 року  

Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний 

коледж 

Нормативно-правове 

регулювання освіти 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

4. Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Сучасна 

українська школа: 

інноваційність та 

відповідальність» З 

нагоди 100-річчя 

кафедри педагогіки 

та управління 

навчальним 

закладом 

  

17 березня 

2020 року 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка 

Організація командної 

роботи у навчанні дітей 

з особливими освітніми 

потребами 

 

 


