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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

 
 

Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального 
інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор, голова координаційної ради ІВ кластеру, м. Київ; 

Самойленко Наталія Юріївна, директор Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Сумській області, кандидат педагогічних наук, член консультаційної ради 
ІВ кластеру, Сумська область; 

Василиненко Віктор Михайлович, директор Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Дніпропетровській області, член консультаційної ради ІВ кластеру, 
Дніпропетровська область; 

Стойчик Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Криворізького професійної гірничо-технологічного ліцею, доктор педагогічних наук, співголова 
консультаційної ради ІВ кластеру, Дніпропетровська область; 

Фатюшина Ганна Петрівна, директор ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище», 
член координаційної ради ІВ кластеру, Сумська область; 

Сороквашин Сергій Володимирович, в.о. директора Дніпропетровського центру 
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, кандидат педагогічних наук, 
Дніпропетровська область. 

Кулішов Володимир Сергійович, завідувач кафедри педагогіки Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, член консультаційної ради 
ІВ кластеру, науковий керівник експериментального педагогічного майданчика, м. Київ; 

Мірошниченко Катерина Борисівна, президент ГО «Всеукраїнська асоціація працівників 
професійно-технічної освіти», співголова Консультаційної ради ІВ кластеру, науковий 
консультант експериментального педагогічного майданчика, м. Київ; 

Паздрій Віталій Ярославович, доцент кафедри стратегії бізнесу Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, доцент, науковий 
консультант експериментального педагогічного майданчика, м. Київ. 

 
ЦІЛЬОВА ГРУПА 

керівники та педагогічні працівники ЗП(ПТ)О, відповідальні виконавці ЕПМ ЗП(ПТ)О, керівники 
та координатори педагогічного експерименту від обласних НМЦ(К) ПТО, наукові 
керівники/консультанти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, слухачі курсів 
підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної освіти (категорії – керівні та 
педагогічні працівники обласних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

 
МОДЕРАТОРИ: 

Самойленко Наталія Юріївна, 
 
директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській 
області, кандидат педагогічних наук, член 
консультаційної ради ІВ кластеру, Сумська 
область 

 Василиненко Віктор Михайлович,  
 
директор Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області, член 
консультаційної ради ІВ кластеру, 
Дніпропетровська область 

 
 

Лінк для підключення  https://bbb.uem.edu.ua/b/fun-zpk-ufx-mof 
Технічний супровід ‒ Людмила Анатоліївна Антонюк, старший викладач кафедри 

професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України



 

П Р О Г Р А М А 
ТА РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ВЕБІНАРУ 

 
10:00 – 10:20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привітання учасникам вебінару 
Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої освіти 
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 
голова координаційної ради ІВ кластеру; 
Шумік Ірина Володимирівна, Генеральний директор директорату професійної 
освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат наук з державного 
управління; 
Муранова Наталія Петрівна, проректор з науково-педагогічної, освітньої 
роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор, член 
координаційної ради ІВ кластеру; 
Харламов Юрій Іванович, заступник директора Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної  воєнної адміністрації; 
Ковальчук Василь Іванович, завідувач кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор педагогічних 
наук, професор. 

10:20 – 11:00 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА СУМЩИНА: ПРАЦЮЄМО НА МАЙБУТНЄ 
«Сумщина – незламний північний форпост України: тримаємося ми – 
тримається країна» (відеопрезентація) 
Організаційно-педагогічні засади ефективності професійної підготовки 
майбутніх фахівців електротехнічного профілю 
Самойленко Наталія Юріївна, директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області, кандидат педагогічних наук, 
член Консультаційної ради ІВ кластеру, Сумська область; 
Освітні традиції та досвід підготовки кваліфікованих робітників 
електротехнічного профілю 
Фатюшина Ганна Петрівна, директор ДПТНЗ «Конотопське вище 
професійне училище», член Координаційної ради ІВ кластеру, Сумська 
область;  
Яковенко Юрій Миколайович, заступник директора з навчально-виробничої 
роботи ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище», відповідальний 
виконавець експериментального-педагогічного майданчика, Сумська область; 

 Цифровий супровід освітньої діяльності для розвитку професійних 
компетентностей здобувачів професій електротехнічного напряму  
Практика застосування онлайн-курсу «Технічне обслуговування, 
налагоджування та ремонт освітлювальних електроустановок» за 
професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування»  
Ященкова Єлизавета Іллівна, методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області; 
Смирнова Ірина Олександрівна, методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області; 

 Технологія розроблення навчально-методичного забезпечення підготовки 
кваліфікованих робітників за професією «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування» 
Циба Юлія Анатоліївна, викладач ДПТНЗ «Конотопське вище професійне 
училище», Сумська область; 
Формування інноваційної компетентності педагогічних працівників  
закладу професійної (професійно-технічної) освіти  
Кулішов Володимир Сергійович, завідувач кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту ВСП Білоцерківський інституту неперервної професійної освіти, 



ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент, член консультаційної ради ІВ кластеру, науковий 
керівник експериментального педагогічного майданчика, м. Київ. 
 

11:00 – 11:40 
 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА: ВІД ЕКСПЕРИМЕНТУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙ 
Вступне слово  
Василиненко Віктор Михайлович, директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 
Формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників сфери послуг у процесі професійної підготовки 
Ващенко Алла Павлівна, методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 
Сороквашин Сергій Володимирович, в.о. директора Дніпропетровського 
центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, кандидат 
педагогічних наук; 
Тарасова Олена Володимирівна, фізична особа-підприємець, випускниця 
Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби 
зайнятості за професією «Манікюрник»;  
Ониськів Крістіна, здобувач освіти Дніпровського центру професійної освіти; 
Засади розвитку підприємливості у здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у воєнний і 
поствоєнний час 
Паздрій Віталій Ярославович, доцент кафедри стратегії бізнесу Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат 
економічних наук 
 

 
11:40 – 12:00 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

ОБМІН ДУМКАМИ.  ФІДБЕК (FEEDBACK) 
Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої освіти 
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 
голова Координаційної ради ІВ кластеру, м. Київ; 
Мірошниченко Катерина Борисівна, президент ГО «Всеукраїнська асоціація 
працівників професійно-технічної освіти», співголова Консультаційної ради 
ІВ кластеру, науковий консультант експериментального педагогічного 
майданчика, м. Київ; 
Сорочан Тамара Михайлівна, директор ЦІПО ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Кашуба Лариса Іванівна, заступник директора Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти в Одеській області, член консультаційної 
ради ІВ кластеру; 
Мартинюк Наталія Вікторівна, директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Черкаській області, член координаційної ради 
ІВ кластеру; 
Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, член координаційної ради 
ІВ кластеру; 
Слюсарєва Ольга Володимирівна, директор Навчально-методичного центру  
професійно-технічної освіти у Закарпатській області, член консультаційної 
ради ІВ кластеру; 
Стасєєва Марина Андріївна, директор Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області 
Стойчик Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-виробничої 
роботи Криворізького професійної гірничо-технологічного ліцею, доктор 
педагогічних наук, співголова консультаційної ради ІВ кластеру, 
Дніпропетровська область;  
 

 


