Перелік наукових конференцій,
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Міжнародні науково-практичні конференції
1. «Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох» (Кіровоград, 1999).
2. «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських
стосунків» (Житомир, 2005).
3. «Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону» (Ялта, 2008).
4. «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця,
2008).
5. «Miejsce innego we wspolczesnych naukach o wychowaniu. Trudy
dorastania, trudy doroslosci» (Lodz, 2009).
6. «Професійна підготовка учителя початкової школи: досвід, проблеми,
перспективи» (Луцьк, 2009).
7. «Професійна підготовка вчителів початкової школи в контексті
інтеграції України до Європейського освітнього простору» (Луцьк,
2010).
8. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (Рівне,
2010).
9. «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі» (Харків,
2012).
10.«Педагогика и жизнь» (Воронеж, 2012).
11.«Інтеграція вищої школи України до Європейського та світового
освітнього простору» (Київ, 2012).
12.«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»
(Хмельницький, 2012).
13.«Философия, психология и социология в ХХІ веке» (Воронеж, 2013).
14.«Kategoria wolnosci w wychowaniu» (Lodz, 2013).
15.«Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы
международной научной конференции» (Воронеж, 2013).
16.«Человек и общество: на рубеже тысячелетий» (Воронеж, 2013).
17.«Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку
майбутнього вчителя» (Вінниця, 2014).
18.«Человек и общество: на рубеже тысячелетий» (Воронеж, 2013).
19.«Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki» (Warszawa, 2015).
Всеукраїнські науково-практичні конференції
20.«Внутришкольный контроль – исследовательский, обучающий,
стимулирующий фактор в управлении образованием» (Симферополь,
1999).

21.«Внутришкольный контроль – исследовательский, обучающий,
стимулирующий фактор в управлении образованием» (Симферополь,
2000).
22.«Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний
контекст» (Вінниця, 2008).
23.«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»
(Хмельницький, 2010).
24.«Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в
контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (Вінниця,
2011).
25.«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Бердянськ, 2012).
26.«Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання,
проблеми, перспективи» (Хмельницький, 2012).
27.«Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах
модернізації освіти» (Харків, 2012).
28.«Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 2012).
29.«Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал»
(Київ, 2013).
Регіональні науково-практичні конференції
30.«Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту
освіти та вимог ринку праці» (Вінниця, 2017).
Науково-методичний семінар
31.«Моніторинг результатів навчально-виховного процесу: проблеми,
шляхи вирішення» (Вінниця, 2010).

