
Наукові публікації 

№ 

з/

п 

Назва  

(окремо виділити 

опубліковані та 

подані до друку) 

Характе

р 

роботи 

(стаття, 

тези та 

ін.) 

Рік 

вида

ння 

Вихідні дані. 

Вказати фахове чи 

нефахове видання 

Сторінки 

(вказати  

к-ть стор.,  

а також з 

якої до якої) 

Спів

авто

ри 

1. Тренінгові 

заняття як засіб 

формування 

уявлень про сім’ю 

у підлітків з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку 

тези 2020 Збірник наукових праць 

молодих вчених 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка. – 

Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-Подільський 

національний 

університет імені Івана 

Огієнка 2020. – Випуск 

11. – 106 с. 

1 стор., 

С.57 

 

2. Роль педагогів у 

формуванні 

уявлень про сім’ю 

у підлітків з 

інтелектуальними 

порушеннями 

тези 2020 Збірник «Наукових 

праць Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка». Випуск 

19  

Подано до друку. 

  



3 Уявлення про 

сімейні стосунки 

як умова 

створення власної 

сім’ї особами з 

інтелектуальними 

порушеннями 

стаття 2020  «Актуальні питання 

корекційної освіти 

(педагогічні науки): 

збірник наукових 

праць: вип. 16 том 2/ за 

ред. М.К. Шеремет. – 

Кам’янець-

Подільський: Видавець 

Ковальчук О.В., 2020. -

330 с. 

Фахове видання 

11 стор., 

С.46-56 

 

4. Теоретичні 

аспекти 

формування 

уявлень про сім'ю 

у підлітіків з 

інтелектуальними 

порушеннями 

тези 2020 Збірник наукових праць 

молодих вчених 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка. 

Подано до друку 

  

5. Погляди педагогів 

з формування 

уявлень про сім’ю 

у підлітків з 

інтелектуальними 

порушеннями 

стаття 2020 Науковий журнал 

«Педагогічні науки: 

теорія, історія, 

інноваційні технології» 

м.Суми 

Фахове видання 

Подано до друку 

  

 

 

 

 

 

 



Участь у конференціях: 

№ 

з/п 

Назва 

конференції 

Дата 

проведення 

Місце проведення Тема доповіді 

1 ХІ наукова 

конференція 

молодих вчених  

 

 5-6 листопада 

2019 року 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

Тренінгові заняття 

як засіб формування 

уявлень про сім’ю у 

підлітків з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку 

2. Наукова 

конференція 

викладачів, 

аспірантів та 

докторантів за 

підсумками НДР 

у 2020 році 

3-4  

березня  

2020 року 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

Роль педагогів у 

формуванні уявлень 

про сім’ю у 

підлітків з 

інтелектуальними 

порушеннями 

3. ХІІІ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Спеціальна 

освіта: проблеми 

та перспективи». 

1-2 

квітня 

2020 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

Уявлення про 

сімейні стосунки як 

умова створення 

власної сім’ї 

особами з 

інтелектуальними 

порушеннями 

4. ХІІ наукова 

конференцыя 

молодих учених  

3-4 

листопада 

2020 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

Теоретичні аспекти 

формування уявлень 

про сім'ю у 

підлітіків з 

інтелектуальними 

порушеннями 

5. Міжнародний 

проект «Зміни 

педагогічних 

факультетів та 

університетів у 

21 столітті» 

з 20.10.2020 

по 

14.12.2020 д

истанційно 

Університет імені 

Масарика за 

підтримки Чеської 

агенції розвитку.  

 

 

 


