6 квітня 2017 року

План заходів виставок
«Освіта та кар’єра – 2017» та «Освіта за кордоном»
6-8 квітня 2017 року

Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

Фойє Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім»
11.00 – 12.00
11.00 – 13.00

Урочисте відкриття виставок
«Освіта та кар’єра – 2017» та «Освіта за кордоном»
Огляд виставок
Майстер-класи «Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вчителів засобами
традиційного декоративно-прикладного мистецтва»
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»
Майстер-клас «Великодній амулет-оберіг. Традиційна вишивка»
Ігнатенко Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, професор, декан педагогічного
факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»,
Смірнова Оксана Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких
дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди
Майстер-клас «Етнічний розпис. Писанки пап’є-маше»
Стрілець Ольга Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких
дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди».
Майстер-клас «Нетрадиційні техніки в пасхальних сувенірах»
Носаченко Тетяна Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких
дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди».
Майстер-клас «Весняний натюрморт»
Мотузок Роман Миколайович – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик
навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені
Григорія Сковороди».
Майстер-клас «Великодня листівка»
Шпитальова Олена Вадимівна – викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія
Сковороди».
Майстер-клас «Мистецтво кінусайги»
Шокірова Заріна Рустамівна - викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія
Сковороди».

Медіа-Центр І поверх
12.00 - 12.40
12.40 – 13.30

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ У НОМІНАЦІЯХ СЕРЕД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ – УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ “ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2017”
Круглий стіл «Концепція захисту архітектурного середовища міста Києва від терористичної
загрози під час пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»
Доповідач:.
Авдеєва Н. Ю, кандидат архітектури
Національний авіаційний університет

13.30 – 14.40

Презентація «Проект "Тераз Вроцлав" - якісна освіта в Польщі (м. Вроцлав)»

14.45 – 16.00

Презентація «Навчайся в Чехії»
В презентації беруть участь: Дім закордонної співпраці, Масариків університет у Брно,
Західночеський університет у Плзні, Університет імені Палацького в Оломоуці, Будівельний
факультет Гірничного інституту – Технічного університету в Остраві
Чому варто обрати для навчання Університет Міннесоти Крукстон? Спільні програми
Вісконсинського міжнародного університету в Україні з Університетом Міннесоти Крукстон
University of Minessota

16.00 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

Академічне письмо та критичне мислення - запорука Вашої успішності!

University of Minessota
Презентація «Вивчай мову і навчайся в Лодзінському технічному університеті!»
POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Кобзарська світлиця (ІІ поверх)
10.00 – 10.55

Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до реалізації корекційно-розвивального
навчання дітей з порушеннями розумового розвитку»
Доповідачі:

Чеботарьова Олена Валентинівна, в. о. завідувача лабораторії олігофренопедагогіки Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник (ведуча);
Гладченко Ірина Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник (доповідач);
Трикоз Сніжана Валеріївна, старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук (доповідач);
Блеч Ганна Олександрівна, старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник (доповідач);
Бобренко Інна Всеволодівна, молодший науковий співробітник лабораторії
олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (доповідач)
11.00 – 11.55

12.00 – 12.55

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального
спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій»
Доповідачі:
Алейнікова Олена Володимирівна, директор ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, доктор наук з державного управління, професор;
Карташов Євген Григорович, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор наук з
державного управління, професор;
Букорос Тетяна Олександрівна, професор кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат політичних
наук, доцент;
Дубініна Оксана Володимирівна, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат
педагогічних наук;
Івкін Володимир Миколайович, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат
психологічних наук, доцент;
Наливайко Галина Володимирівна, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат
педагогічних наук, доцент;
Штангей Світлана Василівна, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат
педагогічних наук;
Бережна Галина Віталіївна, начальник відділу міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат
економічних наук, доцент;
Стасюк Наталя Василівна, старший викладач кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Семінар «Співпраця Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» з
вищими навчальними закладами України у підготовці Великої української
енциклопедії: проблеми та перспективи»
Доповідачі:

13.00 – 13.45

13.50 – 14.30

Левківський Казимир Михайлович, кандидат історичних наук, професор, заступник директора
Інституту модернізації змісту освіти МОН
Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, заступник Голови Головної
редакційної колегії Великої української енциклопедії
Любовець Олена Миколаївна доктор історичних наук, в.о. директора ДНУ «Енциклопедичне
видавництво»
Березовський Олег Миколайович, кандидат історичних наук, вчений секретар ДНУ
«Енциклопедичне видавництво»
Семінар «Педагогічні умови реалізації процесу національно-патріотичного виховання
учнівської та студентської молоді»
Доповідачі:
Волик Іван Анатолійович, завідувач сектору національно-патріотичного виховання відділу
наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної
роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України;
Гребеник Тетяна Вікторівна, к.п.н., доцент, директор Політехнічного коледжу Сумського
державного педагогічного університету
Удалова Олена Юріївна, к.п.н., доцент, ст.науковий співробітник відділу з проведення конкурсів
навчальної літератури Інституту модернізації змісту освіти МОН;
Ватагіна Вероніка Василівна - директор Дніпровського державного коледжу будівельномонтажних технологій та архітектури;
Благий Роман Степанович – викладач спеціальних дисциплін Рогатинського державного
аграрного коледжу
Шевчук Ніна Іванівна, заступник директора Вінницького технічного коледжу;
Жураківська Тамара Олександрівна, заступник директора з виховної роботи Промисловоекономічного коледжу Національного авіаційного університету;
Дишук Леонід Григорович, викладач Коледжу радіоелектроніки (м. Дніпро)
Подтикан Ірина Володимирівна – практичний психолог Кременчуцького медичного коледжу ім.
В.І. Литвиненка
Міщанин Мар'яна Василівна - викладач загальноосвітніх дисциплін Івано-Франківський коледж
ЛНАУ.
Гайдаш Тетяна Мирославівна - викладач спецдисцмплін Коломийський політехнічний коледж
національного університету "Львівська політехніка".
Довгалюк Альбіна Василівна – студентка Промислово-економічного коледжу Національного
авіаційного університету, заступник голови осередку МГО Молодь за вищу освіту

Семінар «Організаційно-правові засади запобігання дискримінації особистості в
соціокультурних умовах»
Доповідачі:

Рябченко Володимир Іванович, доктор філософських наук, головний науковий співробітник
Інституту вищої освіти НАПН України;
Штифурак Віра Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри права Вінницького
торговельно – економічного інституту Київського національного торговельно – економічного
університету;
Удалова Олена Адамівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу
наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної
роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України;
Мельникова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і
психології вищої школи, почесний працівник Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова;
Власюк Тетяна Вікторівна, соціальний педагог Політехнічного коледжу Сумського державного
педагогічного університету
Буянова Галина Володимирівна, завідувачка сектору відділу модернізації вищої освіти ДНУ
"Інститут модернізації змісту освіти" МОН України;
Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектного управління ДНУ
"Інститут модернізації змісту освіти" МОН України;
Ївженко Юрій Васильович, науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту
освіти" МОН України.
Коловський Владислав - член студентського профспілкового комітету Дніпровського
державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури, Митник Андрій - член
студради, голова МГО "Дніпровська хвиля"

14.40 – 15.30

16.00 – 16.55

17.00 – 17.55

11.00 – 18.00

Науково-методичний семінар "Впровадження інноваційних технологій в освітній
процес ТЕК КНТЕУ. Досвід успішної співпраці з ЦСН "Проком" та Корпорацією
"Парус"".

Модератор: Сухова Галина Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,
старший викладач, спеціаліст вищої категорії Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Доповідачі: Сорвіна Світлана Миколаївна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії
Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, Дудка Наталія Миколаївна, голова циклової комісії
економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ,
Остролуцький Олексій Ігорович, студент 3 курсу групи БО-31 Торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ.
Коворкінг «Тенденції професійного розвитку вчителів у зарубіжних країнах»
Доповідачі:
Авшенюк Наталія Миколаївна, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти
дорослих, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Дяченко Людмила Миколаївна, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук.
Котун Кирил Васильович, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук.
Марусинець Маріанна Михайлівна, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат філологічних наук.
Сулима Оксана Вікторівна,
старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих,
кандидат педагогічних наук.
Постригач Надія Олегівна,
старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих,
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Стендова дискусія «Психологічні особливості підготовки педагогічних працівників до розвитку
духовного потенціалу учнівської молоді»
Проводить:
Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу
психології праці
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Робота виставок
«Освіта та кар’єра – 2017» та «Освіта за кордоном»

І та ІІ поверхи

7 квітня 2017 року

Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

Медіа-Центр І поверх

12.00 – 15.30

Презентація «Навчання в Польщі»

15.30 – 16.00

Презентація «Навчання у Любліні»

16.00 – 16.30

Фінансова грамотність - перша сходинка у Вашій успішній кар'єрі

16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

FUNDACJA EDUKACYJNA „PERSPEKTYWY”
Study in Lublin

University of Minessota
Презентація «Бесплатные англоязычные бакалаврские программы в университете
прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт, Германия»
Презентація «Навчайся в Чехії»
В презентації беруть участь: Дім закордонної співпраці, Південночеський університет у Чеських
Будєйовіцях, Факультет мистецтв та архітектури Технічого університету в Ліберці, Факультет
архітектури Політехнічного університету в Брно, Факультет кіно та телебачення Академії
музичних мистецтв у Празі

Кобзарська світлиця (ІІ поверх)
11.00 – 11.55

Науково-методологічний семінар «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах
освітніх змін»
Доповідачі:
Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Тимошко Ганна Миколаївна, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування

12.00 – 12.55

13.00 – 13.30

13.35 – 14.25

14.30 – 14.55

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук,
професор;
Сіданіч Ірина Леонідівна, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Махиня Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;
Приходькіна Наталя Олексіївна, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування
ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук,
доцент;
Заєць Наталя Юхимівна, аспірант кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
Юрченко Оксана Петрівна, методист кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Презентація «Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»
Доповідачі:
Журба Катерина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання
Інституту проблем виховання НАПН України;
Шкільна Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН
України
Інститут проблем виховання НАПН України
Семінар-практикум «Сучасні технології навчання дітей з порушеннями слуху»
Доповідачі:
Литовченко Світлана Віталіївна, завідувач лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної
педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
Таранченко Оксана Миколаївна, головний науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник;
Шевченко Володимир Миколайович, старший науковий співробітник лабораторії
сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник;
Жук Валентина Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;
Литвинова Віра Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;
Піканова Наталія Володимирівна, науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Семінар «Психолого-педагогічні умови організації навчання школярів із затримкою психічного
розвитку в інтегрованих та інклюзивних класах»
Доповідачі:
Сак Тамара Василівна, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
Омельченко Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії інтенсивної
педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки, кандидат психологічнгих наук, старший
науковий співробітник;
Бабяк Ольга Олексіївна, науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції
Інституту спеціальної педагогіки, кандидат психологічнгих наук;
Баташева Наталія Іванівна, молодший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Майстер-клас «Логопедичний супровід в загальній системі організації психологопедагогічного супроводу особливої дитини в інклюзивному ДНЗ»
Проводить:
Коваль Людмила Вікторівна, завідувач лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

15.00 – 15.55

16.00 – 16.55

17.00 – 17.55

11.00 – 18.00

Круглий стіл «Естетика і етика педагогічної дії: концептуальні засади, теорія, практика»
Доповідачі:
Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу
змісту і технологій навчання дорослих.
Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладачметодист, завідувач кафедри педагогіки і психології Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка.
Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
відділу змісту і технологій навчання дорослих.
Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Круглий стіл «Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітніх округів»
Доповідачі:
Морін Олег Леонідович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший
науковий співробітник лабораторії трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН
України;
Охріменко Заріна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник
лабораторії трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії трудового виховання Інституту
проблем виховання НАПН України

Інститут проблем виховання НАПН України

Круглий стіл «Навчально-методичне забезпечення компенсаторного розвитку дітей з
порушеннями зору»
Доповідачі:
Костенко Тетяна Миколаївна, завідувач лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної
педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук;
Кобильченко Вадим Володимирович, головний науковий співробітник лабораторії
тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник;
Легкий Олег Михайлович, старший науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник
Довгопола Катерина Станіславівна, науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук;
Кондратенко Світлана Вікторівна, молодший науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Робота виставок
«Освіта та кар’єра – 2017» та «Освіта за кордоном»

І поверх та ІІ поверх
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Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

Медіа-Центр І поверх
11.00 – 12.00

Презентація «Вища освіта в Європі та Канаді. Можливості для українців»

12.00 – 15.30

Презентація «Навчання в Польщі»

15.30 – 17.00

Презентація «Навчайся в Чехії»
В презентації беруть участь: Дім закордонної співпраці, Інститут мовної та професійної
підготовки Карлового університету в Празі, Чеський технічний університет у Празі, Факультет
соціальних наук Карлового університету в Празі, Хіміко-технологічний інститут у Празі,
Університет Томаша Баті в Зліні

Кобзарська світлиця ( II поверх)

Intellect Guide

FUNDACJA EDUKACYJNA „PERSPEKTYWY”

11.00 – 11.55

12.00 – 12.55

13.00 – 14.30

14.35 – 15.05

15.10 – 16.00

11.00 – 17.00

Інтерактивна презентація «Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах
дошкільного навчального закладу»
Доповідачі:
Рейпольська Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії дошкільної
освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий
співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН
України;
Луценко Вікторія Олександрівна – науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і
виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
Шкляр Наталія Анатоліївна – науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання
Інституту проблем виховання НАПН України

Інститут проблем виховання НАПН України

Науково-методичний семінар «Психолінгвістика сучасного підручника для дітей із тяжкими
порушеннями мовлення»
Доповідачі:
Данілавічютє Еляна Анатоліївна завідувач лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки
НАПН України, к.пед.н., с.н.с.;
Трофименко Людмила Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України, к.пед.н., с.н.с.;
Ільяна Валентина Михайлівна, старший науковий співробітник, лабораторії логопедії Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник;
Рібцун Юлія Валентинівна, старший науковий співробітник, лабораторії логопедії Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник;
Пригода Зоряна Степанівна, старший науковий співробітник, лабораторії логопедії Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник;
Аркадьєва Ольга Олександрівна, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник;
Грибань Галина Віталіївна, науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної
педагогіки НАПН України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Майстер-клас «Легоконструювання: корекційно-діагностичні аспекти»
Проводить:
Лапін Андрій Володимирович старший науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної
освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Майстер-клас «Музикотерапія в інклюзивному дошкільному навчальному закладі:
корекційно-розвивальна робота»
Проводить:
Квітка Наталія Олегівна, науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Круглий стіл «Методика викладання навчальних дисциплін з спеціалізації «Дизайн
інтер’єру»»
Доповідач:
Олійник О. П., кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектури Національного
авіаційного університету,професор

Національний авіаційний університет
Робота виставок «Освіта та кар’єра – 2017» та «Освіта за
кордоном»

І поверх та ІІ поверх

