
Секція (номер, назва) Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

Тема: «Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» 
 

ЗВІТ  

за І етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

(2020 рік)  
  

1. Керівник НДР: доктор педагогічних наук, доцент Малишевська Ірина Анатоліївна 

2. Номер державної реєстрації НДР:  0116U000114 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: 01.01.20 по 31.12.20. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)  

Предмет дослідження – актуальні проблеми розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. 

Об’єкт дослідження – система спеціальної та інклюзивної освіти. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробленні теоретико-методологічних 

засад розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. 

Відповідно до поставленої мети, визначено завдання дослідження: 

1. Провести системний теоретико-методологічний та історичний аналіз розвитку 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

2. Здійснити компаравістичний аналіз системи спеціальної та інклюзивної освіти. 

3.  Дослідити сучасний стан розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в Україні. 

4. Обґрунтувати актуальні проблеми розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. 

5. Обґрунтувати, розробити і впровадити в освітній процес закладів вищої педагогічної 

освіти компетентнісно зорієнтовану систему підготовки фахівців спеціальної освіти згідно 

нових методологічних орієнтирів. 

 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків)  

У результаті проведеного аналізу сучасного стану розвитку спеціальної та інклюзивної 

освіти в Україні встановлено стійку тенденцію до злиття двох освітніх систем загальної та 

спеціальної в єдину уніфіковану систему, що потребує реформування усіх її рівнів у 

філософському, теоретичному, педагогічному й організаційному вимірах на засадах 

удосконалення стандартів та підвищення вимог до підготовки майбутніх психолого-

педагогічних кадрів. Дослідження показали, що система підготовки психолого-педагогічних 

кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на нинішньому етапі розбудови 

національної системи освіти реформується з урахуванням прогресивних світових тенденцій і 

характеризується інноваційною стратегією: від інституціалізації до інклюзії. 

 

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків) 

Демократизація та гуманізація сучасної освіти покликані слугувати переорієнтації на За 

результатами історико-філософського аналізу визначено основні гуманістичні засади нової 

моделі суб’єкт-суб’єктних відносин в освіті і загальні принципи спеціальної та інклюзивної 

освіти. Підтверджено, що визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» та 

Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу до 

проблем дітей, котрі мають ті чи інші відхилення в розвитку, зумовило необхідність розробки 

цілеспрямованих дій держави для створення найсприятливіших умов для забезпечення їхньої 

самоактуалізації, активної участі в системі сучасних суспільних відносин. Кожна дитина «має 

вести повноцінне й достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю 

впевненості в собі та полегшують її активну участь у житті суспільства» (із Конвенції ООН 

про права дитини), а «батьки мають право вибирати навчальні заклади та форми навчання для 

неповнолітніх дітей» (ст. 29 закону України «Про загальну середню освіту»).  

У результаті проведеного компаравістичного аналізу досвіду підготовки фахівців до 

навчання дітей у країнах Північної Америки встановлено стійку тенденцію до злиття двох 

освітніх систем загальної та спеціальної в єдину уніфіковану систему, що потребує 

реформування усіх її рівнів у філософському, теоретичному, педагогічному й організаційному 



вимірах на засадах удосконалення стандартів та підвищення вимог до підготовки майбутніх 

психолого-педагогічних кадрів. 

Інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір 

України як один з напрямів гуманізації всієї системи освіти відповідає пріоритетам державної 

політики, що окреслені в Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті і 

полягають в: особистісній орієнтації освіти; створенні рівних можливостей для дітей та молоді 

у здобутті якісної освіти; забезпеченні варіативності здобуття базової або повної загальної 

середньої освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей.  

Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Бабій І. В. студентка I курсу ОС 

«магістр» В. В. Котельнікова посіла ІІІ місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт у галузі знань «Спеціальна освіта (за нозологіями) (Національний педагогічний 

університет імені Михайла Драгоманова, березень 2020 р.). Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Калиновська пройшла 

стажування у на базі Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 

«Uczciwość akademicka» (м. Варшава, Польща) в обсязі 180 годин. 

У 2020 р. 8 викладачів (Білан В. А., Бегас Л. Д., Цимбал-Слатвінська С. В., Калиновська 

І. С., Лемещук М. А., Малишевська І. А., Бевзюк М. С. та Хрипун Д. М.) кафедри підвищили 

кваліфікацію в центрі підвищення кваліфікації на базі Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна, Національної Академії педагогічних наук України, Міністерства 

освіти і науки України в обсязі 150 годин. 11 працівників кафедри (Білан В. А., Бегас Л. Д., 

Слатвінська (Чередник) А А., Калиновська І. С., Лемещук М. А., Малишевська І. А., Колісник 

Л. В., Черніченко Л. А., Бабій І. В. та Хрипун Д. М.)  навчалися на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців програми раннього втручання на базі комунального закладу вищої освіти 

«Одеської Академії неперервної освіти Одеської обласної ради», Департаменту освіти і науки 

Одеської державної адміністрації в обсязі 80 годин.  

Було захищено три кандидатські дисертацій: Слатвінська А. А., Калиновська І. С., 

Черніченко Л. А., та одна докторська дисертація Цимбал-Слатвінської С. В.. 

 
8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 рядків): 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

№  
з/п  

Показники  

Заплановано  
(відповідно 

до проекту),  
одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:   -  
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:   -  

- Scopus   1  
- Web of Science   1  
- Index Copernicus   -  

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 

Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  

 -  

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  
 10  

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
 -  

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

 68  

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
 2  

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
 -  

1.7.  Підручники, навчальні посібники України   5  
1.8.  Словники, довідники   -  
2.  Підготовка наукових кадрів:   -  



2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР   1  
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР   3  
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:  
 -  

3.1.  Отримано патентів України   -  
3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір    -  
3.3.  Отримано патентів інших держав   -  
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні 

 НДР  (штатних одиниць/осіб):  
 -  

4.1.  Студентів   -  
4.2.  Молодих учених та аспірантів   -  

  
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на 

Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. 

за № 148/31600.  

 

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада). 

1. Лемещук Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

2. Малишевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

3. Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

4. Голуб Надія Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

5. П’ясецька Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

6. Бабій Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

7. Білан Валентина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

8. Чепка Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

9. Бегас Людмила Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

10. Хрипун Дар’я Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

11. Калиновська Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

12. Бевзюк Марина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спеціальної 

та інклюзивної освіти. 

13. Слатвінська Анна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

14. Черніченко Людмила Анатоліївна – доктор філософії, викладач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

15. Колісник Людмила Василівна – викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

16. Нікітенко Альона Станіславівна – викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених дисертацій.  
Монографії 

 в Україні; 

1. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти : колективна 

монографія. Т. 2 / І. А. Малишевська, Д. М. Хрипун [та ін.] ; за заг. ред. М. А. Лемещук ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. спец. та інклюзивної освіти. – Умань : Візаві, 2020. 

– 288 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 р.)). 



2. Калиновська І. С. Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах 

інклюзивного навчання: теорія і практика : монографія / Калиновська Ірина Сергіївна ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 183 с.  

 
Навчальні посібники  

1. Логопедія (ринолалія) : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини, Каф. спец. та інклюзивної освіти ; уклад. Л. В. Колісник. – Умань : Візаві, 2020. – 152 с. 

2. Системний підхід до організації та планування логопедичної роботи : навч.-метод. посіб. для 

студ. денної та заочної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. спец. та інклюзивної освіти ; уклад. М. А. Лемещук. – Умань : 

Візаві, 2020. – 121 с. 

3. Малишевська І. А. Професійна діяльність психолого-педагогічних фахівців в умовах 

інклюзивного освітнього середовища : навч.-метод. посіб. / І. А. Малишевська ; МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. спец. та інклюзивної освіти. – Умань : Візаві, 2020. 

– 135 с. 

4. Лікувальна фізкультура та масаж в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами : навч.-

метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. спец. та інклюзивної 

освіти ;  уклад. А. А. Слатвінська. – Умань : Візаві, 2020. – 135 с. 

5. Рання логопедична корекція : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини, Каф. спец. та інклюзивної освіти ; уклад. Л. А. Черніченко. – Умань : Візаві, 2020. – 

150 с. 

 

Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; 

 

У закордонних виданнях; 

1. Черніченко Л. А. Аналіз стану підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти. Revistă ştiinţifică progresivă. Republica Moldova, 2020. Volum 3. 

№ 1(3). С.5 – 8. 

 

 

 

№ 

з/п 

Автори 

(зазначити усіх 

авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 

(мовою оригіналу з бази 

даних і гіперпосиланням) 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), рік, 

перша-остання сторінки 

статті; зазначити бази в 

яких індексується 

(Scopus, Web of Science) і 

квартель випуску (Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

1 2 3 4 5 

1. 

Bezliudnyi, O., 

Bevzyuk, M., 

Demchenko, I., 

Tsymbal-

Slatvinska, S., Babii, I., 

Kozii, O., Bezliudna, 

V., Butenko, O., 

Dudnyk, N., Nikitenko, 

A., Riaboshapka, O., 

Kolesnik, L. 

Psycho-Pedagogical 

Conditions for Preparing 

Future Teachers for 

Their Interaction with 

Students’ Parents in 

Inclusive Practice in 

Primary Schools 

BRAIN. Broad Research in 

Artificial Intelligence and 

Neuroscience, 

11(2), 160-177 (Web of 

Science) 

2. 

Prokopenko O., 

Osadchenko I., 

Braslavska O., 

Malyshevska I., 

Рichkur M., Viktoriia 

Tyshchenko 

Competence approach in 

future specialist skills 

development 

International Journal of 

Management (IJM) 

Volume 11, Issue 4, 

April 2020, pp. 55 – 66. 

(Scopus) 



У наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Бабій І. В., Бучківська Г. В., Демченко І.І., Нікітенко А. С., Балух М. М., Наливайко Н. В. 

Максимчук І. А., Максимчук Б. А. Проблеми валеологічної освіти в рамках системного підходу: 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. 

Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. 

О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 5 (125) 20. С. 35-

43. 

2. Бабій І.В., Цимбал-Слатвінська С.В., Застосування діяльнісно-технологічного критерію 

для визначення готовності майбутніх логопедів до взаємодії з дітьми із мовленнєвими порушеннями. 

Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 

Вип.192. с. 132-148. 

3. Голуб Н. П., Голуб В. М. Формування корекційно-розвивального середовища для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання. Психолого-педагогічні 

проблеми сучасної школи. Умань, 2020. Вип. 1 (3). С. 40‒48. 

4. Малишевська I. А., Чирва Г. М. Педагогічна діяльність вихователя в умовах інклюзивної 

дошкільної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи 2020. Вип. 1 (3). Ч. 1. С. 97–102. 

5. Черніченко Л. А. Модель підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивної дошкільної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету. Умань, 2020. Вип. 1 (5). С. 186 –174. 

6. Білан В., Лемещук М. Форми психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з 

особливими освітніми потребами. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету. Вип. 2, ч. 2. Умань : Візаві, 2020. С. 13-25. 

7. Хрипун Д. М. Вплив предметних уроків на розвиток мовлення дітей з 

порушеннями слуху за поглядами Н. Ф. Засенко. Інноваційна педагогіка. 2020. № 29. Т.1. – С. 

65-69. 

8. Оніщук І. І., Шапошнікова І. М., Шальов А. С., П’ясецька Н. А., Тонконог Н. І., 

Зелінська Т. М., Бабаджанян В. В., Шпильова М. О. Етапи та тенденції розвитку іншомовної 

освіти в контексті підготовки майбутніх учителів. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і спорт). 2020. № 8 (128) 20. – С. 141-148. 

9. Малишевська І. А. Удосконалення підготовки педагогічних фахівців до роботи в 

умовах інклюзивної освіти. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2020. Вип. 1 (17). С. 

59-67. 

10. Журавко Т. В., Лемещук М. А. Специфіка роботи практичного психолога в закладі 

дошкільної освіти. Науковий журнал «Габітус». Видавничий дім «Гельветика». Випуск 18. Т. 

1. 2020. С. 54–58. 
 

Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

в межах України; 

1. Матейко О., Бевзюк М. Співпраця сім’ї та ЗДО у вихованні моральних якостей 

особистості дитини-дошкільника з особливими потребами. Імплементація концепції інклюзивної освіти: 

проблеми та перспективи : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 

жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 80-84. 

2. Середович А., Бевзюк М. До проблеми психолого-педагогічного супроводу сім’ї в 

умовах інклюзивного освітнього середовища. Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та 

перспективи : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 106-108. 

3. Скубрій А., Бевзюк М. Організаційно-педагогічні умови підготовки учителя 

початкових класів до роботи з дітьми з відхиленнями у розвитку. Імплементація концепції інклюзивної 

освіти: проблеми та перспективи : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 

07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 108-112. 

4. Голуб Н. П. Роль неперервної освіти та наступність, як її основа. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Неперервна педагогічна освіта: стан, 

проблеми, перспективи», 24 квітня 2020 року, м. Умань. 2020. С. 43-46. 

5. Малишевська І. Актуальні проблеми професійної підготовки педагогічних фахівців в 

галузі інклюзивної освіти. Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи : 

матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2020. С. 74-78. 



6. Хрипун Д., Решетняк В. Формування комунікативної взаємодії учнів з порушеннями 

слуху. Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи : матеріали Першої 

Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 

117-119. 

7. Білан В. Корекційна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивного навчання. Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи : 

матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2020. С. 14-25. 

8. Бегас Л., Ожигова В. Тенденції розвитку інтеграційних процесів світового освітнього 

простору. Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи : матеріали Першої 

Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 25-

28. 

9. Бобух Я., Слатвінська А. «Люди дощу» – хто вони? Або що ви знаєте про аутизм. 

Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи : матеріали Першої 

Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 28-

32. 

10. Іванова С., Калиновська І. Проблема формування шанобливого ставлення до дорослих у 

дітей дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі. Імплементація концепції інклюзивної 

освіти: проблеми та перспективи : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 

07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 48-53. 

11. Калиновська І. Казкотерапія як один із методів арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного 

віку. Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи : матеріали Першої 

Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 56-

59. 

12. Лемещук М., Лисинюк О. Соціальна адаптація дітей із загальним недорозвиненням 

мовлення у працях вітчизняних науковців. Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та 

перспективи : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 64-67. 

13. Лемещук М., Стригун В. Мовленнєва активність дитини з порушеннями мовлення. 

Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи : матеріали Першої 

Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 67-

71. 

14. Федчик Ю., Слатвінська А. Логопедичний масаж як засіб корекційного впливу на дітей з 

мовленнєвими порушеннями. Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи : 

матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 07–08 жовтня. 2020 р. Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2020. С. 112-117. 

 
 на всеукраїнських конференціях; 

1. Бабій І. В. Ізотерапія у роботі гувернерадефектолога. Вісник Науково-дослідної 

лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 

«Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 80-82. 

2. Бевзюк М. С., Луценко В. Г. До проблеми професійної компетентності учителя 

дефектолога що до взаємодії з сім’ями молодших школярів із ЗПР. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, 

розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 64-66. 

3. Бевзюк М. С., Притула А. Ю. До проблеми формування спеціальних компетентностей 

учителя початкових класів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування 

здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 

2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 40-42. 

4. Бевзюк М.С., Шевченко І. Проблема формування педагогічної компетентності студентів 

до взаємодії з батьками в умовах освітньої інклюзії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, 

супровід» (Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 42-46. 

5. Бевзюк М. С. Визначення педагогічних умов підготовки майбутніх вчителів початкової 

школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання. Вісник Науково-дослідної лабораторії 

інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та 

інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 

2020. Вип. VІ. С. 171-174. 



6. Бегас Л. Д. Доступність музики для дітей молодшого дошкільного віку з типовим та 

атиповим розвитком. Матеріали наукова-практичної конференції «Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» Частина 1, ( м. Львів, 

Україна, 27-28 березня 2020 р.). Львів. 2020. С. 50-53. 

7. Бегас Л. Д. Характерне значення раннього втручання для дітей із особливими освітніми 

потребами. Матеріали ХХIX Міжнародна наукова-практична інтернет-конференція 

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» Частина 2 (м. Івано-Франківськ, Україна,15 

квітня 2020 р.). Івано-Франківськ. 2020. С. 31- 33.  

8. Бегас Л. Д. Корекція агресивності у дошкільників. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференція «Психологія та педагогіка сучасності:пролеми та стан розвитку науки і 

практики в Україні» (м. Львів, Україна, 21-22 серпня 2020 р.). – С. 31- 33. 

9. Бегас Л. Д. Новий погляд на проблему рецидивів заїкання. Українська національна 

школа: історія, традиції, новаторство : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції, 26–27.11.2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 8-11. 

10. Бегас Л., Бровченко А. Основи психологічного та сенсорного розвитку дошкільників із 

мовленнєвими порушеннями. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали 

VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, 

практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 26-29. 

11. Бегас Л., Куликова Л. Психофізіологічна готовність розумово відсталих школярів до 

навчання в школі. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» 

(Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 29-31. 

12. Бегас Л. Д., Головко А. Ю. Застосування ритмічної виразності із заїкуватими дітьми 

молодшого шкільного віку. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, 

практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 125-127. 

13. Білан В. А. Проблеми сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами. 

Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 

2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 82-84. 

14. Драгунова Н., Білан В. До проблеми корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають 

важкі порушення мовлення. Перші спроби пошуку в науковому просторі : зб. матеріалів XVIII Всеукр. 

студ. наук.-практ. конф. «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» (08 

жовт. 2020 р.). Умань : Візаві, 2020. – С. 42-46. 

15. Голуб Н. П., Семенчук І. Б. Використання прийомів мнемотехніки у мовленнєвому 

розвитку дітей старшого дошкільного віку. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної 

педагогіки: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10‒11 квітня 2020 р.) / [гол. ред. Демченко І. І.]. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VI. С. 84‒87. 

16. Голуб Н. П., Голуб В. М. Дидактичні умови використання фольклорного матеріалу на 

уроках предмета «Я досліджую світ» у 3 класі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи», 15‒16 жовтня 2020 

року, м. Кам’янець-Подільський. С. 43-46. 

17. Голуб Н. П., Герега А. М. Основи ранньої корекції мовлення у дітей дошкільного віку із 

загальними недорозвитком мовлення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Формування здоровʼязберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» 

(Умань, 22 жовтня 2020 р.). / ред. кол. : Пясецька Н. А. [та ін.].  Умань : Візаві, 2020. С. (прийнято до 

друку). 

18. Голуб Н. П., Вільцанюк У. В. Особливості формування комунікативності у дітей 

старшого дошкільного віку із усним порушенням мовлення  засобами казкотерапії. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток професіоналізму майбутніх педагогів 

дошкільної освіти» (05 листопада 2020.) : / гол. ред. проф. Гаврилюк С. М. :  Умань : Алмі, 2020. С. 14‒

17. 

19. Калиновська І. С. Психологічна готовність майбутніх практичих психологів до 

виконання професійних обов’язків. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: 

матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, 

методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С 38–40. 

20. Калиновська І. С. Характеристика розумового розвитку молодших школярів. Вісник 

Науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» за матеріалами Всеукр. 



наук.-практ. конф. «Розвиток професіоналізму майбутніх педагогів дошкільної освіти» (Умань, 05 

листопада 2020 р.). Умань: АЛМІ, 2020. С. 23-25. 

21. Калиновська І. С. Місце і роль методів зображувальної діяльності в загальній системі 

психодіагностичних засобів вивчення інтелекту дитини. Вісник Науково-дослідної лабораторії 

«Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXI столітті» за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу 

дошкільної освіти і сім’ї» (Умань, 25 листопада 2020 р.). Умань: Візаві, 2020. – Вип. VII. С. 60-65.  

22. Колісник Л. В. Ретро-інновації в соціалізації сучасних дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування 

здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 

2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 11-14. 

23. Колісник Л.В. Технологія індивідуальної корекційної роботи з агресивними дітьми і 

підлітками. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 

10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 95-100. 

24. Колісник Л. В., Рибаконь О. А. Діагностика обдарованості з точку зору інклюзивного 

підходу Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 

10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 41-45. 

25. Колісник Л.В., Бондаренко К. Р. Вплив дельфінотерапії на розвиток та здоров’я сонячних  

дітей Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 

квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 100-103. 

26. Колісник Л.В. Особливості розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 

засобами мистецтва. Розвиток професіоналізму майбутніх педагогів дошкільної освіти: збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 листопада 2020р.) / (гол. ред. проф. 

Гаврилюк С.М.). – Умань: АЛМІ, 2020. – С. 32-35. 

27. Малишевська І. Здоров’язбережувальні технології інклюзивного навчання молодших 

школярів з особливими освітніми потребами. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, 

супровід» (Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 35-37. 

28. Малишевська І. А. Гуманістичні засади професійної співпраці в умовах інклюзивної 

освіти. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 

квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 167-169. 

29. П’ясецька Н. А. Сучасні підходи до організації фізичного виховання молодших школярів 

з порушеннями розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування 

здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 

2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 48-50. 

30. Мельник В. Я., Чередник А. А. Формування соціально-побутових навичок у дітей з 

розумовою відсталістю. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами VІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна 

освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 108-110. 

31. Нестройна О. О., Чередник А. А. Фізична реабілітація дітей з вадами розумового 

розвитку в умовах інклюзивного навчання. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної 

педагогіки за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: 

«Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.). Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2020. С. 110-113. 

32. Чередник А. А. Підготовки майбутніх учителівреабілітологів до роботи в умовах 

інклюзивного навчання учнів з психофізичними порушеннями. Вісник Науково-дослідної лабораторії 

інклюзивної педагогіки за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 

р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 116-118. 

33. Хрипун Д. М., Антонова А. О. Формування усного мовлення у дітей з порушеннями 

слуху у процесі гри. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами VІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна 

освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 215-

217. 

34. Хрипун Д. М., Ляшенко О. Є. Розвиток мовлення у дітей із загальним недорозвитком 

мовлення за допомогою казкотерапії Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за 



матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та 

інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 

VІ. С. 217-219. 

35. Хрипун Д. М., Макарова Л. С. Використання мнемотехніки у корекційній роботі з дітьми 

з загальним недорозвитком мовлення. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за 

матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та 

інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.) Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 

VІ. С. 219-221. 

36. Хрипун Д. М., Марченко О. А. Формування мовленнєвої компетентності у дошкільників 

з обмеженими можливостями здоров’я. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: 

матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, 

методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 66-68. 

37. Хрипун Д. М., Натьос Т. М. Здоровчі основи змісту психолого-педагогічного супроводу 

дітей з обмеженими можливостями здоров’я в закладах дошкільної освіти. Вісник Науково-дослідної 

лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 

«Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 20-22. 

38. Хрипун Д. М., Поліщук О. А. Особливості процесу підготовки до самостійного життя 

учнів з порушеннями слуху. Українська національна школа: історія, традиції, новаторство : матеріали 

ІV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 26 – 27.11.2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 

2020. С. 116-118 

39. Хрипун Д. М., Ткаченко А. О. Формування почуття національної самосвідомості дітей з 

порушеннями слуху. Українська національна школа: історія, традиції, новаторство : матеріали ІV 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 26 – 27.11.2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 

С. 118-121 

40. Хрипун Д. М., Фещенко Н. В. Вплив художньо-естетичного виховання на здоров’я дітей 

з порушенням слуху дошкільного віку. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: 

матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, 

методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 101-103. 

41. Хрипун Д. М., Чеботар О. В. Особливості корекції мовлення у дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення за допомогою гри. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної 

педагогіки за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: 

«Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.) Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 221-223. 

42. Чепка О. В., Качурівська В. С. Особливості формування готовності до навчання старших 

дошкільників з особливими освітніми потребами. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, 

супровід» (Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 59-61. 

43. Чепка О. В., Сиволап Т. В. Особливості формування толерантності у дітей старшого 

дошкільного віку в умовах інтегрованого освітнього середовища Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, 

розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 22-24. 

44. Чепка О. В., Стрельник С. В. Формування мовленнєвої компетенції дітей старшого 

дошкільного віку засобами творчої гри Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» 

(Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 26-28. 

45. Чепка О. В., Дяченко Є. М. Ігрова діяльність як умова активізації терапевтичної роботи з 

дітьми дошкільного віку Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування 

здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 

2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 7-9. 

46. Чепка О. В., Сокур І. О. Особливості розвитку пізнавальних здібностей дітей 

дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, 

супровід» (Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 68-71. 

47. Чепка О. В., Колодій Н. В. Особливості корекції проявів дитячих страхів терапевтичними 

засобами. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування 

здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 

2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 14-17. 

48. Чепка О. В., Ластович Н. М. Особливості розвитку ігрової діяльності дітей із затримкою 

психічного розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування 



здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (Умань, 22 жовтня 

2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 61-64. 

49. Чепка О. В., Макарчук О. В. Психолого-педагогічний супровід ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку з емоційно-вольовими розладами Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, 

супровід» (Умань, 22 жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. V. С. 17-20. 

50. Колісник О. В., Лемещук М. А. Розвиваючі ігри в логопедичній роботі з дошкільниками 

із загальним недорозвитком мовлення. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: 

матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, 

методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 139-141. 

51. Лемещук М. А. Гра, як основний вид навчальної діяльності дітей з загальним 

недорозвиненням мовлення. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, 

практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 144-147. 

52. Лук’яненко Д. О., Лемещук М. А. Особливості виховання дітей з порушеннями мовлення 

у сім’ї. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 

квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 147-150. 

53. Цехмейстер Г. В., Лемещук М. А. Особливості ігрової діяльності дошкільників із 

загальним недорозвитком мовлення. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: 

матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, 

методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 156-158. 

54.  Черніченко Л. А. Особливості психологічної готовності у професійній підготовці фахівців. 

Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (Умань, 10-11 квітня. 

2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. VІ. С. 160-163. 

 

 
Керівник роботи        ______________  _________________  
                                                                                                   (підпис)                                   (ініціали, прізвище)  
  

Проректор із наукової роботи  

   ______________  _________________  
                                                                                               (підпис)                                  (ініціали, прізвище)  

М.П.  


