
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. Особистісно-

орієнтований підхід у 

навчанні географії 
учнів з особливими 

освітніми потребами 

в умовах 

інклюзивного закладу.  

тези 2019 Вісник. Науково-дослідної 

лабораторії інклюзивної 

педагогіки. –Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019 р. – Вип.V. – 197 

с. 

(нефахове видання). 

1 ст., 

ст.108-109. 
 

2. Використання 

практичних завдань 

на уроках географії з 

учнями, які мають 

інтелектуальні 

порушення. 

тези 2019 Збірник наукових праць 

молодих вчених Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка.  

(нефахове видання) 

  

3. Особливості 

змісту робочого 

зошита з географії 

для учнів з 

інтелектуальними 

порушеннями. 

стаття 2020 Вісник Національного 

університету 

«Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г.Шевченка . 

Випуск: 6 (162) 

/Національний університет 

«Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г.Шевченка ; 

голов.ред. М.О.Носко. 

Чернігів: НУЧК, 2020. 216 с. 

– с.91 – 95. ( Серія: 

Педагогічні науки) (Фахове 

видання) 

5 стор. 

С. 91–95. 

 

4. Особливості 

розвитку 

розумових 

операцій учнів з 

інтелектуальними 

порушеннями.  

Стаття  2020 Збірний наукових праць VI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Педагогіка та загальні 

аспекти фізичного 

виховання» за заг. ред. 

Ю.О.Долинного 

(Google Scholar) 

 

7 стор. 

с.398 - 404 

 



5. Значення 

навчальних 

екскурсій для 

вивчення 

географії в умовах 

спеціальної 

школи. 

Теза  2020 Збірник ХIІ наукової 

конференції молодих 

вчених КПНУ імені Івана 

Огієнка. 

  

 

Участь у конференціях: 

№ 

з/п 

Назва 
конференції 

 

Дата 

проведення 

Місце проведення Тема доповіді 

1. Наукова 

конференція 

викладачів, 

докторантів та 

аспірантів за 

підсумками НДР у 

2018 р. 

05 - 06 березня 

2019 р. 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка.  

Використання практичних 

завдань на уроках 

географії з учнями, які 

мають інтелектуальні 

порушення. 

2. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною 

участю 

«Інклюзивна 

освіта: теорія, 

методика, 

практика».  

28 – 29  

березня,  

2019 р. 

Уманський державний 

педагогічний університет 

імені Павла Тичини.  

Особистісно-

орієнтований підхід у 

навчанні географії учнів з 

особливими освітніми 

потребами в умовах 

інклюзивного закладу. 

 

№ 

з/п 

Назва 

конференції 

 

Дата 

проведення 

Місце проведення Тема доповіді 

1. ХIІ наукова 

конференція 

молодих вчених 

КПНУ імені Івана 

Огієнка. 

03-04 березня 

2020 року 

Кам’янець-Подільський 

національний університет  

імені Івана Огієнка. 

«Значення навчальних 

екскурсій для вивчення 

географії в умовах 

спеціальної школи». 

2. VI Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Педагогіка й 

сучасні аспекти 

фізичного 

виховання». 

13-14 травня 

2020 року 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет». 

«Особливості розвитку 

розумових операцій учнів 

з інтелектуальними 

порушеннями». 

 


