




Перспективний план 
проведення наукових та науково-практичних конференцій та семінарів

у Кіровоградському державному педагогічному університеті
імені Володимира Винниченка у 2015-2016 н. р.

№ Назва конференції , її статус Відповідальний за 
проведення (кафедра, 
відповідальна особа, 
контактні телефони)

Місце та термін
проведення

Кількість 
учасників

Відомства та установи, що 
є співорганізаторами

Міжнародні

1. Х Міжнародна науково-практична
конференція “Мови і світ:

дослідження та викладання”
Секція 1. Мовні системи: проблеми
розвитку  та  функціонування  в
поліетнічному та  полікультурному
просторі.
Секція  2.  Картини  світу  в  аспекті
лінгвокультурології,
лінгвостилістики  та
етнолінгвістики.
Секція  3.  Лінгвокультурні,
соціокультурні  та  міжкультурні
проблеми перекладу.
Секція 4. Прикладна лінгвістика.
Секція  5.  Методичні  аспекти
фахової  підготовки  сучасного
вчителя  іноземних  мов  та
перекладача.  Освітні  комп'ютерні
технології.

Факультет іноземних мов,
відповідальні: декан

факультету, професор
Олександр Миколайович

Білоус,
e-mail: obilous@kspu.kr.ua,

obilous@list.ru
роб. тел.: (0522) 22-54-40,
моб. Тел.: 050 274-75-25

17-18 березня
2016 року

200 Міністерство  освіти і  науки,
Асоціація  українських
германістів,  Українська
асоціація  викладачів
перекладу,  Центр
перекладознавства
Віденського  університету
(м. Відень,  Австрія).
Університет  Ульм  (м.Ульм,
Німеччина),  Інститут
теоретичного та прикладного
перекладознавства
університету  Карла
Франценса  (м. Грац,
Австрія),  Тбіліський
державний університет імені
Іване  Джавахішвілі
(м. Тбілісі,  Грузія),
Міжнародний  університет
інформаційних  технологій

mailto:obilous@list.ru
mailto:obilous@kspu.kr.ua


(м. Алмати, Казахстан)

2. ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція “Мистецька освіта

ХХІ століття: виклики сьогодення”

Кафедра музично-
теоретичних та

інструментальних
дисциплін, кафедра

вокально-хорових дисциплін
та методики музичного

навчання. Відповідальні: д.
пед. н., проф. В.Ф. Черкасов,

тел.: 066-486-24-19;
 д. пед. н., проф.
А.М. Растригіна,

тел.: 066-486-24-19

8-9 квітня 2016
року

50 Міністерство  освіти  і  науки
України,  Університет  міста
Усті  над Лабем (м. Усті  над
Лабем,  Чехія),  Федеральна
державна  наукова  установа
“Інститут  художньої  освіти”
РАО,  Литовський
едукологічний  університет
(м. Вільнюс,  Литва),  Заклад
освіти  “Вітебський
державний університет імені
П.М.Машерова”

3. Міжнародна науково-практична 
конференція «Засоби і технології 
сучасного навчального середовища»

Кафедра фізики та методики
її викладання,

Відповідальні: завідувач
кафедри, д.пед.н., проф.

Величко Степан Петрович,
067-386-72-67

20-21 травня
2016 року

150
8 тис. грн.

Болгарія,  Софійський
університет  «Св.  Климент
Охридски»
Інститут  інформаційних
технологій  і  засобів
навчання НАПН України
Гомельський  державний
університет  імені  Ф.
Скоріни
Грузинський  технічний
університет
Могильовський  державний
університет  імені  А.
Кулєшова
Кіровоградський  ОІППО
імені  Василя



Сухомлинського

4. ІІ Міжнародна конференція
«Сучасні тенденції навчання 
фізики у загальноосвітній та вищій 
школі»

Кафедра фізики та методики
її викладання

відповідальні: д.пед.н.,
проф. М.І. Садовий,

050-457-08-58

жовтень 2016
року

170
5 тис. грн.

Інститут  педагогіки  НАПН
України
Московский
государственный
университет  имени
М.В. Ломоносова
Научно-исследовательский
институт  ядерной  физики
имени  Д.В.     Скобельцына (г.
Москва, Российская
федерация)
Атырауский
государственный
университет  им.
Х.Досмухамедова (г. Атырау,
Республіка Казахстан)
Інститут  педагогічних  наук
(м.  Кишинів,  Республіка
Молдова)
Физика  в  школе:  Научно-
методический  журнал  (г.
Москва,  Российская
федерация)
«Могилевский
государственный
университет  имени
А.А.Кулешова»

http://www.msu.ru/address/adr-inst.html#niiyaf
http://www.msu.ru/address/adr-inst.html#niiyaf
http://www.msu.ru/address/adr-inst.html#niiyaf


5. Міжнародна конференція:
“Проблеми та перспективи

навчання технологій”

Кафедра теорії і методики 
технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності
Відповідальн: завідувач 
кафедри, д.пед.н., проф. 
М.І. Садовий
тел. 050-457-08-58,
к.техн.н., доц. О.В. Єжова 
тел. 066-481-45-58

8-9 квітня 2016
р.

100
5 тис. грн.

Атирауський  державний
університет  імені
Х.Досмухамедова
(Казахстан)
Інститут  педагогічних  наук
(Республіка  Молдова,  м.
Кишинів)
Тракійський  університет
(м.Стара Загора, Болгарія)

Всеукраїнські

1. Всеукраїнська науково-практична
конференція та конкурс диригентів

“Творча спадщина Миколи
Колесси в контексті

загальноєвропейської культури ХХ
століття”

Кафедра вокально-хорових
дисциплін та методики
музичного навчання.

Відповідальн: д. пед. н.,
проф. А.М. Растригіна,

тел.: 066-486-24-19

28-29 березня
2016 року

100 Криворізький  педагогічний
інститут  ДВНЗ
“Криворізький  національний
університет”
Прикарпатський
національний  університет
імені  Василя  Стефаника
(Івано-Франківськ)
Ніжинський  державний
університет  імені  Миколи
Гоголя
Херсонськмй  державний
університет

2. Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих науковців 
«Фізика. Нові технології навчання»

Кафедра фізики та методики
її викладання

відповідальні: к.пед.н, доц.
І.В. Сальник

березень 2016
року

100 Інститут  інформаційних
технологій  і  засобів
навчання  НАПН  України,
Інститут  педагогіки  НАПН
України



3. ХХІІ  Всеукраїнська  науково-
практична  конференція
“Валеологічна освіта в навчальних
закладах України: стан, напрямки й
перспективи розвитку”.
Наукові напрямки конференції:
1.  Теоретико-методичні,  історичні,
філософські,  соціально-економічні
аспекти  підготовки  фахівців  з
фізичного  виховання,  фізичної
реабілітації  та  олімпійського  і
професійного спорту в навчальних
закладах різного рівня і типу.
2.  Теоретичне  обґрунтування
оздоровчих  стратегій  і  сучасних
інноваційних  технологій  в
професійній  підготовці  фахівців  в
галузі фізичного виховання, спорту
та здоров’я людини.
3.  Валеологічні  основи  здорового
способу  життя  дітей  та  молоді  в
закладах освіти.
4.  Сучасні  вимоги  щодо
професійної  підготовки  фахівців  з
професійного  і  олімпійського
спорту.
5.  Тенденції  розвитку  шкільної
фізичної  культури  у  сучасному
світі.
6.  Методи  діагностики  здоров’я
дітей та молоді.
7.  Інформаційні  і  комп’ютерні
технології  в  профілактиці,

Кафедра теорії і методики
фізичного виховання, 

відповідальний — к.пед.н.,
професор А.Л. Турчак
Тел.. (0522) 24-33-58;

(0522) 24-33-73

19 – 21 травня
2016 року

90 Міністерство  освіти  і  науки
України,
Міністерство  молоді  та
спорту України



діагностиці,  лікуванні  й  оцінці
рівня стану здоров’я.
8. Військово-патріотичне 
виховання сучасної молоді 
засобами фізичного виховання.

4. ХІV  Всеукраїнська  студентська
науково-практична  конференція
“Актуальні  проблеми  фізичної
культури,  олімпійського  й
професійного спорту та реабілітації
у навчальних закладах України”.
Наукові напрямки конференції:
1.  Теоретико-методичні,  історичні,
філософські,  соціально-економічні
аспекти фізичного  виховання,
рекреації,  валеології  та  фізичної
реабілітації.
2.  Нетрадиційні  і  сучасні  системи
та методи оздоровлення.
3.  Інтернет-технології  у
формуванні  професійних  навичок,
здоров’я  і  здорового  способу
життя.
4. Професійне здоров’я і адаптивна
фізична культура.
5.  Військово-патріотичне
виховання  сучасної  молоді
засобами фізичного виховання.

Кафедра теорії і методики
фізичного виховання, 

відповідальні: к.пед. н.,
проф. А.Л. Турчак

Тел.. (0522) 24-33-58;
(0522) 24-33-73

19 – 21 травня 
2016 року

70 Міністерство  освіти  і  науки
України,
Міністерство  молоді  та
спорту України



5. Всеукраїнська  студентська
конференція  “Психологія
особистості:  традиції  і  сучасність
(актуальні  проблеми  практичної
психології)”

Кафедра практичної
психології, відповідальні:

050-164-31-33,
097-808-15-01

e-mail: pract_psi@mail.ru

15 квітня 2016
року

30-50 Криворізький  педагогічний
інститут  ДВНЗ
“Криворізький  національний
університет”

6. «Актуальні питання національного
законодавства»

Кафедра правознавства,
відповідальні: ст. викладач

С.Д. Чернік

травень 2015 50

7. «Актуальні питання національного
законодавства»

Кафедра правознавства,
відповідальні: ст. викладач

С.Д. Чернік

10 грудня 2015 50

8. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-
конкурс “Сходинки до

майстерності”
Номінації фестивалю-конкурсу:
1. “Виконавець-інструменталіст”

(для виконавців-музикантів
інструментальних жанрів)

2. “Виконавець-вокаліст” (для
виконавців-музикантів вокальних

жанрів)
3. “Моя методика”

4. “Композиторська діяльність
виконавця-музиканта”

5. “Інноваційна та культурно-
просвітницька діяльність в галузі

Кафедра музично-
теоретичних та

інструментальних
дисциплін,

відповідальні: д.пед.н.,
проф. В.Ф. Черкасов,
0664862419, e-mail:

cherkasov_2807@mail.ru

12-13 листопада
2016 року

50 Міністерство  освіти  і  науки
України,
Міністерство  культури  і
туризму  України,
Департамент  освіти  і  науки
Кіровоградської
облдержадміністрації,
Департамент  культури,
туризму  та  культурної
спадщини  Кіровоградської
облдержадміністрації,  КЗ
“Кіровоградський  обласний
інститут  післядипломної
педагогічної  освіти  імені
Василя Сухомлинського”



музичного мистецтва”

9. Всеукраїнська студентська
конференція “Вивчення та
впровадження в навчально-

виховний процес середньої та
вищої школи педагогічних ідей

Василя Сухомлинського”

кафедра педагогіки
дошкільної та початкової

освіти
(0522)22-77-12

24-25 вересня
2015 року

50 КЗ  “Кіровоградський
обласний  інститут
післядипломної  педагогічної
освіти  імені  Василя
Сухомлинського”,
Миколаївський національний
університет  імені
В.О. Сухомлинського,
Прикарпатський
національний  університет
імені  Василя  Стефаника,
Криворізький  національний
університет,  Сумський
державний  педагогічний
університет  імені
А.С. Макаренка

10. Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Сучасні моделі 
редакторського фаху”
1. Сучасні інтернет-технології 

у видавничому бізнесі.
2. Специфіка редакторської 

підготовки видань краєзнавчої 
тематики

3. Робота із метажанровими 
виданнями.

Кафедра видавничої справи 
та редагування
Відповідальні: 
Ткаченко Ірина Анатоліївна,
к.філол.н., доц., 
Ткаченко Сергій 
Володимирович, викладач, 
Фенько Наталя Миколаївна, 
к.філол.н., доц.

13-14 квітня 
2016 року

100 Кафедра  видавничої  справи
та  редагування  Запорізького
національного університету;

Видавництво  «Імекс  LTD»
(м.Кіровоград)



4. Соціальні медіа. Громадська
журналістиката 

5. Квалілогія видання.
6. Квалілогія медіа 

Регіональні (обласні)

1. «Актуальні питання національного
законодавства»

Кафедра правознавства,
відповідальні: ст. викладач

С.Д. Чернік

8 жовтня 2015 30

2. «Актуальні питання національного
законодавства»

Кафедра правознавства,
відповідальні: ст. викладач

С.Д. Чернік

Травень 2016 30

3. Регіональна
науково-практична конференція:

“Шкільній фізичній культурі і
спорту - 80”

Кафедра
теорії та методики

олімпійського і
професійного спорту,

Відповідальні: к.пед.н.,
проф. Бондаренко С.В.

Деканат факультету
фізичного виховання
 (0522) 24-33-73,

домашній 
(0522) 55-41-83

11 - 12
листопада

2015 р.

55 КЗ  “Кіровоградський
обласний  інститут
післядипломної  педагогічної
освіти  імені  Василя
Сухомлинського”



4. 1. Обласна міжвузівська
науково-практична

конфереція “Актуальні
проблеми географічної

освіти: досвід, потенціал,
перспективи”

2. Основні питання:
3. Історичні аспекти 

становлення та розвитку 
географічної освіти в 
Кіровоградській області;

4. Використання іноваційних 
педагогічних технологій у 
процесі навчання географії;

5. Вивчення педагогічного 
досвіду кращих вчителів 
географії області;

6. Презентація сучасних 
географічних видань та 
раритетних джерел 
географічної інформації

Кафедра географії та
геоекології

Відповідальні: 
в. о. завідувача кафедри
географії та геоекології

Мирза-Сіденко В.М.
(066-62-79-175),

(0522) 22-76-81 (кафедра
географії та геоекології)

24-30 квітня
2016 р.

40 Кіровоградський  обласний
інститут  післядипломної
педагогічної  освіти  імені
Василя Сухомлинського

5. “Науково-методичні аспекти
розвитку обдарованості

особистості”
Тематичні напрями конференції:

1. Теоретико-методологічні  основи
розвитку  обдарованості
особистості.
2. Упровадження  досягнень
психолого-педагогічної  науки  в
практику роботи загальноосвітньої
школи,  ліцеїв,  вузів  з  проблеми
роботи з обдарованою молоддю.

Кафедра біології та методики
її викладання
Відповідальні:

Калініченко Н.А.,
Гулай В.В.,

Казначєєва М.С.
тел. (0522) 22-79-81

e-mail: kafedra-biologii@
rambler.ru

9-10 квітня 2016
року

60 Кіровоградський
національний  технічний
університет,
Кіровоградський  обласний
інститут  післядипломної
педагогічної  освіти  імені
Василя Сухомлинського



3. Формування  освітнього
середовища  старшокласників
навчально-дослідницької
діяльності  в контексті  доступності
між школою і вузом.
4. Науковий метод у дослідженнях
як  домінанта  розвитку  творчої
особистості.
5. Забезпечення участі обдарованих
дітей  у  спеціальних  освітніх
програмах.

6. Відкрита студентська науково-
практична конференція “Актуальні
проблеми прикладної математики

та інформатики”

Кафедра прикладної
математики, статистики та

економіки, кафедра
інформатики

Квітень 2016 50

7. Засідання творчої лабораторії
учителів початкових класів з

проблеми “Розвиток предметних та
ключових компетентностей

молодших школярів у засвоєнні
змісту початкової загальної освіти”

Кафедра педагогіки
дошкільної та початкової

освіти, (0522) 22-77-12

Вересень 2015 20

8. Обласна інтернет-конференція
“Підготовка дітей до школи як

педагогічна проблема”

Кафедра педагогіки
дошкільної та початкової

освіти, (0522) 22-77-12

Жовтень 2015 40



9. Обласна науково-методична
конференція “Особливості

організації навчально-виховного
процесу в 1-4 класах у процесі

реалізації Державного стандарту
початкової загальної освіти”

Кафедра педагогіки
дошкільної та початкової

освіти, (0522)22-77-12

Березень 2016
року

30

Міжвузівські

1. Міжвузівська  науково-практична
конференція  “Шкільна  хімічна
освіта: проблеми і перспективи”.

Кафедра хімії,
відповідальні:  к.х.н.,  доц.
Бохан Ю.В. (0522) 22-84-67

травень 2016 50-70 Кіровоградський  обласний
інститут  післядипломної
педагогічної  освіти  імені
В.Сухомлинського

Семінари

1. VІ Міжнародний науково-
практичний семінар “Психологія

діалогу і світ людини”

Кафедра практичної
психології, відповідальні —

0501643133, 0978081501
e-mail: pract_psi@mail.ru

17-18 березня
2016 року

30-50 Інститут  психології  імені
Г.С. Костюка

2. Екологічний семінар “Екологічна
безпека Кіровоградщини та

проблеми створення екологічних
парків”

Основні питання:
1. Проблема утилізації 

відходів;
2. Аналіз питань радіаційного 

забруднення території;
3. Деградація ґрунтового 

покриву на території 
Кіровоградської області;

4. Шляхи оптимізації мережі 
природно-заповідного 

Кафедра географії та
геоекології, Кіровоградська

льотна академія НАУ,
кафедра авіаційної

метеорології.
Завідувач кафедри

авіаційної метеорології,
к.г.н., проф. Лещенко Г.П.

(050-258-81-12);
викл. Коваленко Оксана

Павлівна

30 вересня
2015 р.

5 Кіровоградський  державний
педагогічний  університет
імені  Володимира
Винниченка  (кафедра
географії та геоекології);
Кіровоградський
національний  технічний
університет



фонду Кіровоградської 
області

3. Навчально-методичний  семінар-
конференція  для  викладачів
спеціальності  «Видавнича  справа
та редагування».

1. Стратегії та методика 
викладання дисциплін 
редакторського фаху.

2. Компетентнісний підхід до 
професійної підготовки 
редакторів та видавців.

3. Використання соціальних 
інструментів інтернету як 
навчально-методичних 
платформ для викладання 
дисциплін редакторського 
фаху

4. Проектний менеджмент як 
інструмент створення 
видавничого проекту 

5. Web-publishing та  інші
сучасні  тренди  у
видавничому бізнесі

Кафедра  видавничої  справи
та редагування
Відповідальні:
Гуманенко О.О.,  кандидат
наук  із  соціальних
комунікацій,  доцент;
Ткаченко  І.А.,  к.філол.  н.,
доцент;  Фенько  Н.М.,
к. філол.  н.,  доцент;
Ткаченко С.В., викладач.

19 листопада
2015 року

20 Кафедра  видавничої  справи
та  редагування  Запорізького
національного університету;

Кафедра  видавничої  справи
та  мережевих  видань
КНУКіМ 

Проректор з наукової роботи С.П. Михида


