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РЕГЛАМЕНТ 

VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра 

виробничого навчання, викладача професійного навчання до 

впровадження в освітній процес інноваційних технологій» 

04 листопада 2022 року 

 

Робота відбуватиметься в: 

- асинхронному режимі (off-line) у формі електронного 

листування (e-mail) та шляхом проведення форуму; 

- шляхом ознайомлення із матеріалами семінару на сайті 

університету. 

 

 

  



3 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару 

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного 

навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» 

4 листопада 2022 року 

 

Голова: 

Курок Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, ректор 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

Співголова: 

Радкевич Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту 

професійної освіти НАПН України; 

Самойленко Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, директор 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській 

області. 

Заступники голови: 

Луценко Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка; 

Бурчак Станіслав Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент, 

декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Самусь Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Члени організаційного комітету:  

Базиль Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

учений секретар Інституту професійної освіти НАПН України; 

Вовк Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка; 

Ковальчук Василь Іванович – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка; 

Крамар Валерій Максимович – доктор фізико-математичних наук, 

професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 

Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького 
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національного університету імені Юрія Федьковича; 

Курок Віра Панасівна – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка;  

Маринченко Євгеній Олегович – доктор філософії, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка; 

Опанасенко Віталій Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка; 

Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університету 

менеджменту освіти» НАПН України; 

Скиба Віктор Михайлович, заступник директора з методичної роботи 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській 

області; 

Ткаченко Наталія Миколаївна –  доктор педагогічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Туряниця Зоя Василівна – кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Відокремленого структурного 

підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; 

Цись Олег Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 

Криворізького державного педагогічного університету. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ 1 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ 

ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Керівник секції:  
Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка. 

Секретар: 
Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка. 

 
ВИСТУПИ: 

 

Розвиток навичок критичного мислення у здобувачів вищої освіти 

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Формування м’яких навичок у здобувачів вищої освіти у рамках 

scrum-проєктів  

Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. 

 

Establishing coworking centres for partnership development in 

vocational teacher training 
Цимбалюк Світлана Олексіївна, доктор економічних наук, професор, 

декан факультету управління персоналом, соціології та психології Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

 

Освітнє середовище закладу післяшкільної освіти як освітній 

ресурсний центр розвитку людського капіталу 
Братко Марія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 
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«Інтернаціоналізація вдома» як ефективний шлях інтеграції 

міжнародного та міжкультурного вимірів у підготовку майбутніх 

педагогів професійного навчання в умовах війни 

Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Кейс метод в екоорієнтованій підготовці викладача професійного 

навчання 

Каленський Андрій Анатолійович, доктор педагогічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту професійної освіти 

НАПН України. 

 

Підготовка майстрів виробничого навчання до розвитку 

підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 

Єршова Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 

професійної освіти НАПН України. 

 

Критерії проєктування інноваційних технологій навчання 

Кошук Олександр Богданович, доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та реабілітації НУБіП України. 

 

Проєктна технологія навчання у формуванні екологічного 

світогляду майбутніх кваліфікованих робітників  

Герлянд Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії професійного навчання Інституту 

професійної освіти НАПН України. 

 

Формування готовності майстрів виробничого навчання до 

впровадження інноваційних педагогічних технологій 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної освіти Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Використання інноваційних методів для розвитку правової 

компетентності педагогічних працівників економічних коледжів 

Курок Роман Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, 

молодший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу 

підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти 

НАПН України. 
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Аналіз шляхів формування економічної компетентності майбутніх 

педагогічних фахівців засобами інтерактивних технологій навчання 

Шевель Борис Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Методичні особливості впровадження дистанційних технологій 

навчання в процес підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої 

освіти  

Хоруженко Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Інноваційні технології професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери 

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, заступник 

декана з навчальної роботи і забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі 

Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Підготовка майбутніх інструкторів із фізичної культури до 

впровадження інноваційних технологій в освітній процес ЗВО. 

Хлус Наталія Олександрівна, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Застосування коучингу як освітньої технології у підготовці 

педагогів професійного навчання 
Газука Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

 

Використання новітніх технологій у виготовленні текстильних 

матеріалів 

Васенок Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Застосування інноваційних технологій у процесі викладання 

Музичук Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент, викладач 

ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг». 

 

Використання аудіовізуальних та мультимедійних засобів 

навчання на уроках історії в умовах дистанційного навчання 

Піковська Тетяна Валентинівна, кандидат історичних наук, 

викладач ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг».  

 

Сучасні технології виготовлення одягу з високотехнологічного 

текстилю 

Орлова Наталія Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Впровадження технологій квест і web-квест в освітній процес 

професійної підготовки кваліфікованих фахівців 
Шевчук Світлана Степанівна, старша викладачка кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університету менеджменту 

освіти» НАПН України. 

 

Розвиток інформаційної компетентності викладачів навчально-

методичних центрів цивільного захисту 

Демків Анна Миколаївна, старший викладач кафедри профілактики 

пожеж та безпеки життєдіяльності населення Інституту державного управління 

та наукових досліджень з цивільного захисту, аспірант ДЗВО «Університету 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Інноваційні освітні технології як запорука підготовки 

конкурентоздатного фахівця 

Антонюк Людмила Анатоліївна, старший викладач кафедри 

професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Інноваційні технології у підготовці майстра виробничого навчання 

Сорока Валерій Вікторович, доктор філософії, викладач ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Впровадження цілісного підходу в сучасну систему професійної 

освіти 

Цимбал Анна Михайлівна, методист ДПТНЗ «Реутинський 

професійний аграрний ліцей». 
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Використання інноваційних технологій як засобу формування 

професійних компетентностей у процесі викладання спецпредметів 

кулінарного профілю 

Фіногєєва Світлана Миколаївна, викладач вищої категорії 

Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти м. 

Вінниці»; 

Колосінська Наталія Миколаївна, старший викладач Державного 

навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти м. Вінниці».  

 

Стратегія використання проєктних технологій у професійній 

підготовці майбутніх майстрів виробничого навчання 

Данильчук Наталія Володимирівна, викладач спецпредметів ДПТНЗ 

«Реутинський професійний аграрний ліцей». 

 

Новітні підходи до формування правової компетентності 

майбутніх фахівців туристичної галузі 

Заслоцька Наталія Володимирівна, викладач ДПТНЗ «Вінницьке 

вище професійне училище сфери послуг», аспірантка Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 

 

Використання інноваційних технологій в освітньому процесі 

закладів фахової передвищої освіти 

Чечель Тетяна Михайлівна, викладач загальноосвітніх предметів 

ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей». 

 

Організація проєктно-технологічної діяльності майбутніх 

педагогічних фахівців під час вивчення економічних дисциплін 

Шкурко Андрій Володимирович, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Можливості використання інноваційних технологій при 

викладанні фізики 

Кипарис Віталій Євгенович, викладач ЗФПО Відокремленого 

структурного підрозділу «Класичний фаховий коледж СумДУ». 

 

Використання інноваційних технологій на заняттях із біології і 

екології як умова підвищення екологічної культури учасників освітнього 

процесу 

Буц Людмила Вікторівна, викладач біології та екології вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
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Інноваційні технології в освіті та їх застосування 

Гаврилов Іван Петрович, викладач фізики ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка». 

 

Сучасні підходи до інтерактивних технологій – технологій 

співпраці 

Геращенко Неля Миколаївна, старший викладач фахових дисциплін 

ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Інноваційні технології як засіб стимулювання навчальної 

активності при підготовці майстрів виробничого навчання 

Горєлий Руслан Петрович, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії, старший викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 

 

Інноваційні технології в сучасному математичному просторі 

Ковальова Ольга Іванівна, викладач математики ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка». 

 

Використання технології мультимедійного проєкту як складової 

самостійної роботи студентів у закладах фахової передвищої освіти 

Синиця Дмитро Олександрович, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих 

робітників у системі фахової передвищої освіти 

Рева Світлана Валеріївна, викладач вищої категорії відділення 

агроінженерії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 

Використання інноваційних технологій навчання щодо розвитку 

творчих здібностей здобувачів освіти на заняттях української мови та 

літератури 

Нечай Алла Миколаївна, викладач української мови та літератури 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ»; 

Чернушенко Валентина Михайлівна, викладач української мови та 

літератури ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ». 
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Використання інноваційних технологій навчання при підготовці 

майбутніх фахівців  

Осадча Маргарита Володимирівна, викладач ВСП «Класичний 

фаховий коледж СумДУ». 

 

Методика активізації пізнавальної діяльності майбутніх 

робітників сільськогосподарського виробництва 

Новікова Людмила Миколаївна, викладач спецдисциплін ДНЗ 

«Сумський хіміко-технологічний центр ПТО». 

 

Особливості впровадження дистанційних технологій в освітній 

процес ЗП(ПТ)О 
Гевліч Ніна Іванівна, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Білопільське ВПУ». 

 

Використання інноваційних технологій з метою формування в 

здобувачів освіти здоров’язберігаючої компетентності 

Мойсеєнко Вікторія, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Білопільське ВПУ». 

 

Методика проведення нетрадиційних уроків професійної 

підготовки для майбутніх робітників сільськогосподарського 

виробництва 

Калін Сергій Вікторович, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Сумський хіміко-технологічний центр ПТО». 

 

Використання веб-квестів як інноваційної технології для майстра 

виробничого навчання 

Заболотній Олександр В’ячеславович, майстер виробничого 

навчання ДПТНЗ «Свеський професійний аграрний ліцей». 

 

Використання інтерактивних освітніх технологій у професійній 

підготовці фахівців будівельного профілю 

Базурін Сергій Миколайович, майстер виробничого навчання 

Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище». 

 

Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх 

фахівців з агроінженерії в сучасних реаліях 

Чорнобай Богдан Володимирович, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Упровадження у професійну підготовку майбутніх бакалаврів із 

професійної освіти (Будівництво та зварювання) інноваційних технологій 

будівельної галузі 

Кузнецов Роман Михайлович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка.  

 

Використання інноваційних технологій навчання при підготовці 

майбутніх фахівців  

Гребеник Антон Олександрович, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Лепбукінг як інноваційна технологія професійного розвитку 

вчителів біології 

Чеканюк Катерина Олегівна, аспірантка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Особливості впровадження дуальної форми здобуття освіти під час 

підготовки викладачів професійного навчання  

Кучер Олег Анатолійович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Використання ігрових технологій навчання у процесі формування 

економічної компетентності майбутніх педагогічних фахівців 

Оробей Роман Сергійович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Сутність проєктної технології навчання у різноманітних наукових 

підходах  

Рожков Олександр Миколайович, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Інноваційні технології дистанційної освіти в закладах вищої освіти  

Сніцар Сергій Романович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Сучасний стан впровадження дуальної освіти в Україні та шляхи 

вирішення викликів сьогодення 

Олексенко Тетяна Олександрівна, магістрантка Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Впровадження інноваційних технологій на уроках історії України 

Крисенко Ілона Андріївна, студентка Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
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СЕКЦІЯ 2 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ  

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Керівник секції: 

Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

Секретар: 

Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 
 

ВИСТУПИ: 

 

Використання інноваційних технологій у галузі рослинництва 

України 

Логінов Андрій Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, 

викладач вищої категорії відділення агроінженерії ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 

Методика дослідження паливно-повітряної суміші засобами 

програмного комплексу Ansys  

Маринченко Ігор Олексійович, кандидат технічних наук, викладач 

вищої категорії відділення агроінженерії ВСП «Глухівський агротехнічний 

фаховий коледж СНАУ». 

 

Сучасні методи діагностики стану посівів 

Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Дидактичні засоби і прийоми формування основ професіоналізму 

майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій 

Волкова Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького 

державного педагогічного університету. 
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Рівні сформованості готовності агроінженера до використання 

інноваційних технологій в аграрному виробництві 

Опанасенко Віталій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Формування здібностей майбутніх педагогів професійного 

навчання до технічної творчості методом конструювання 

Дещенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Засвоєння майбутніми педагогами професійного навчання 

сучасних підходів проведення діагностики тракторів та автомобілів 

Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Ринок тваринництва: тенденції та проблеми галузі 

Дещенко Олександр Олександрович, заступник директора коледжу з 

навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 

Головне завдання професійної освіти – підготовка фахівців для 

сільського господарства країни 

Чалий Вячеслав Іванович, завідувач відділення агроінженерії, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист відділення агроінженерії ВСП 

«Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 

Аналіз змісту практичної підготовки майбутніх слюсарів із 

ремонту колісних транспортних засобів 

Божок Віктор Миколайович, викладач II категорії відділення 

агроінженерії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» 

 

Взаємозв’язок теоретичного й виробничого навчання з 

виробничою практикою в умовах партнерських відносин із 

підприємствами  

Малишева Неля Вікторівна, старший викладач, спеціаліст вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
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Формування готовності фахівців із агроінженерії до застосування 

інноваційних технологій сільськогосподарського виробництва 

Костирко Віталій Миколайович, викладач спецпредметів ДПТНЗ 

«Реутинський професійний аграрний ліцей». 

 

Підготовка сучасної молоді до підприємницької діяльності: 

сучасний стан, перспективи і виклики 

Горох Сергій Олександрович, викладач вищої категорії відділення 

агроінженерії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 

Методика навчання студентів методів активізації інженерної 

творчості в умовах дистанційного навчання 

Сашньов Сергій Вікторович, викладач вищої категорії відділення 

агроінженерії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 

Використання страв регіональної кухні та інноваційної сировини 

в навчально-виробничому процесі підготовки кухарів 

Грицай Алла Войтеховна, викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище 

лісового господарства». 

 

Проблеми територіальної організації та комплексно-

пропорційного розвитку сільськогосподарського виробництва 

Кравченко Микола Михайлович, майстер виробничого навчання І 

категорії ДНЗ «Білопільське ВПУ». 

 

Проблеми та перспективи підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Марушко Павло Володимирович, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Специфічні особливості підготовки майбутніх бакалаврів у галузі 

транспорту у педагогічних закладах вищої освіти 

Федорейко Ірина Володимирівна, аспірантка Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Залучення майбутніх педагогів професійного навчання до 

виконання міні-проєктів у галузі сільськогосподарського виробництва 

Тименко Олександр Олександрович, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Особливості візуалізації навчального матеріалу під час вивчення 

освітнього компоненту «Основи тваринництва» 

Ракита Іван Петрович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Залучення здобувачів освіти до винахідницької та 

раціоналізаторської діяльності в галузі сільськогосподарського 

виробництва 

Федорченко Михайло Сергійович, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

майстер виробничого навчання Державного навчального закладу «Сумське 

вище професійне училище будівництва та автотранспорту». 
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СЕКЦІЯ 3 
НАСТУПНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ «ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ 

– ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ – 
САМОПІДГОТОВКА»  

Керівник секції:  
Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

Секретар:  
Туряниця Зоя Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач-

методист, заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
 

ВИСТУПИ: 
 

Фундаменталізація інженерної підготовки майбутніх педагогів у 

ЗВО: теорія і практика 

Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Професійне зростання педагогічних працівників в умовах воєнного 

стану  

Базиль Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

учений секретар Інституту професійної освіти НАПН України. 

 

Забезпечення якості освіти при організації виробного навчання в 

ЗП(ПТ)О 

Муранова Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, професор кафедри 

професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти. 

 

Соціальна відповідальність у системі цінностей майстра 

виробничого навчання 
Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Житомирського 

державного університету імені І. Я. Франка. 
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Різновиди самостійної роботи здобувачів освіти у системі розвитку 

їхньої творчості 

Бурчак Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент, 

декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Білевщук Юрій Анатолійович, учитель вищої категорії Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської 

області. 

 

Підвищення кваліфікації як запорука результативної діяльності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Купрієвич Вікторія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. 

 

Онлайн-інструменти для організації дистанційного навчання у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Сідельник Надія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Державного навчального закладу 

«Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту». 

 

Психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти у період 

воєнного стану 

Масліч Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з навчально-методичної роботи ДПТНЗ «Вінницьке вище 

професійне училище сфери послуг». 

 

Фахова підготовка майстра виробничого навчання будівельного 

профілю: сучасний підхід 

Грано Наталія, кандидат технічних наук, викладач ВСП «Класичний 

фаховий коледж СумДУ». 

 

Професійна освіта: підготовка молодших бакалаврів у закладах 

фахової передвищої освіти 

Волосюк  Тетяна, кандидат педагогічних наук, викладач ВСП 

«Класичний фаховий коледж СумДУ». 

Створення у закладі професійної (професійно-технічної) освіти 

умов для формування ключових навичок майбутніх кваліфікованих 

робітників швейної галузі 

Однорог Галина Володимирівна, доктор філософії, старший науковий 

співробітник науково-організаційного відділу ІПО НАПН України. 
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Індивідуальний підхід та етапи соціалізації здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами 
Слуцька Алла Іванівна, заступник директора з навчально-виробничої 

роботи ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей». 

 

«Практичні аспекти підготовки здобувачів освіти спеціальності 

181 «Харчові технології» в умовах дистанційного навчання 
Саква Валентина Миколаївна, заступник директора з навчальної 

роботи Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного 

бізнесу. 

 

Система методичного провайдингу Криворізького фахового 

коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу 

Лисенко Віталій Сергійович, методист Криворізького фахового 

коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Підвищення кваліфікації – запорука результативної діяльності 

педагогів професійної освіти: теоретичний аспект 

Горностаєва Ірина Валентинівна, методист навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській області. 

 

Дуальна форма здобуття освіти – підвищення рівня підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання 

Гапич Олександр Миколайович, викладач I категорії відділення 

агроінженерії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 

Самостійна робота студентів фахового коледжу як засіб підготовки 

майбутніх майстрів виробничого навчання до професійного 

самовдосконалення 

Решетняк Наталія Валеріївна, викладач хімії та педагогіки вищої 

категорії, викладач-методист ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 

 

Розвиток пізнавальних здібностей учнів на уроках 

матеріалознавства 

Кравченко Тетяна Володимирівна, викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки ДНЗ «Білопільське ВПУ». 

 

Сучасні підходи до розвитку індивідуальності здобувачів освіти 
Тарасенко Тетяна, викладач ВСП «Класичний фаховий коледж 

СумДУ». 
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Організація індивідуального навчання як умова підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу 

Пьострий Денис Євгенійович, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Білопільське ВПУ». 

 

Формування вміння самостійного пошуку знань у майбутніх 

майстрів виробничого навчання 
Литвиненко Ольга Іванівна, майстер виробничого навчання ДПТНЗ 

«Реутинський професійний аграрний ліцей». 

 

Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять 
Супрун Ірина Іванівна, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Білопільське ВПУ». 

 

Сучасний урок виробничого навчання у закладах професійної 

освіти 

Дундук Людмила Іванівна, майстер виробничого навчання І категорії 

ДНЗ «Білопільське ВПУ». 

 

Технологічна практика як успішний старт у майбутнє педагогів 

професійного навчання 

Каркачов Валерій Тихонович, старший майстер ДНЗ «Сумський 

хіміко-технологічний центр ПТО». 

 

Формування вмінь самостійної роботи учнів у процесі 

виробничого навчання 

Курдюков Олександр Петрович, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Білопільське ВПУ». 

 

Розвиток підприємницької компетентності майбутніх фахівців у 

позааудиторній діяльності закладу освіти 
Шестерікова Людмила, аспірантка Інституту професійної освіти 

НАПН України. 

 

Методика формування художньо-творчої компетентності техніків-

конструкторів одягу в процесі фахової підготовки в закладах професійної 

освіти 
Лемешко Людмила Юріївна, аспірантка Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 

 

Методика розвитку підприємницької компетентності майбутніх 

економістів у коледжах 

Середіна Інна Анатоліївна, аспірантка Інституту професійної освіти 

НАПН України. 
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Педагогічна діагностика готовності майбутніх педагогів 

професійного навчання до організації позанавчальної діяльності в 

коледжах  

Колодяжний Сергій Миколайович, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Методи і прийоми організації дистанційної інтерактивної взаємодії 

при вивченні предметів загальноосвітнього циклу у медичних коледжах 

Філатенко Тетяна Іванівна, аспірантка Криворізького державного 

педагогічного університету. 

 

Проблема організації самоосвітньої навчально-професійної 

діяльності студентів у системі неформальної освіти 

Півень Ярослав Вячеславович, аспірант ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля». 

 

Проблеми формування компетентного педагога професійного 

навчання 

Жукова Дар’я Віталіївна, аспірантка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Обгрунтування важливості вивчення дисципліни «Технічна 

творчість учнів» для магістрів зі спеціальності «Професійна освіта» 

Бужора Василь, Граб Богдан, Назарак Михайло, магістранти 

кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

Науковий керівник: Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, 
заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор 

кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 
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СЕКЦІЯ 4 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАЧА 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  

 

Керівник секції:  

Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

Секретар:  

Опанасенко Віталій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 
 

 

ВИСТУПИ: 

 

Використання можливостей державно-приватного партнерства 

для професійного розвитку майстрів виробничого навчання 

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту 

професійної освіти НАПН України. 

 

Педагогічна майстерність у консультуванні з підприємницької 

діяльності 

Орлов Валерій Федорович, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту 

професійної освіти НАПН України. 

 

Стратегія підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в 

умовах сучасних трансформаційних викликів 

Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Професійний розвиток педагога професійного навчання: 

практико-орієнтований підхід 

Самойленко Наталія Юріївна, директор, кандидат педагогічних наук 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській 

області. 
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Формування готовності до професійної діяльності майбутніх 

учителів як психолого-педагогічна проблема 

Слюсаренко Микола Анатолійович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання Криворізького 

державного педагогічного університету. 

 

Професійний розвиток педагогічних працівників: сучасний стан і 

перспективи вдосконалення 

Возняк Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького 

державного педагогічного університету. 

 

Методологічні підходи до дослідження проблеми формування 

профорієнтаційної компетентності майбутніх педагогів 

Зінченко Володимир Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

в.о. зав. кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Метафорична ділова гра як інноваційний метод навчання 

Леонтьєва Інна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри освітології та психолого-педагогічних наук, факультету педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Розвиток креативності як складова професійної підготовки 

майбутніх педагогів 

Гордій Ніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. 

 

Проєктна діяльність як засіб розвитку власного професійного 

стилю майбутнього фахівця 

Кошіль Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

циклової комісії з педагогічної освіти завідувачка відділення управління, права 

та соціальної роботи Фахового коледжу «Універсум» Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 
 

Формування англомовної компетентності майбутніх педагогів 

засобом дистанційних технологій навчання 

Любива Віталіна Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Теоретичні засади формування освітнього STEM-середовища в 
умовах ЗВО 

Дмитренко Аліна Павлівна, доктор філософії, старший викладач 

кафедри теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Формування у майбутніх педагогів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти готовності до взаємодії із загальноосвітніми 
школами в умовах дистанційного навчання 

Зінченко Альбіна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 
Розвиток педагогічної майстерності педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Пятничук Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії технологій професійної освіти 

Інституту професійної освіти НАПН України. 

 

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти на базі навчально-
практичних центрів електротехнічного профілю 

Чечель Валерій Вікторович, директор ДПТНЗ «Реутинський 

професійний аграрний ліцей». 

 

Особливості міжнародної мобільності здобувачів освіти 

Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного 

бізнесу: практичний аспект 
Макаренко Лариса Миколаївна, заступник директора з практичної 

підготовки Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного 

бізнесу. 

 

Реалізація професійного спрямування при виконанні домашніх 

лабораторних робіт з фізики 

Маковоз Олег Юрійович, викладач вищої категорії з фізики і 

астрономії та технологій Державного навчального закладу «Сумське вище 

професійне училище будівництва та автотранспорту». 

 

Принципи формування інноваційного освітнього середовища в 

закладах фахової передвищої освіти 

Сашньов Віктор Анатолійович, викладач вищої категорії відділення 

агроінженерії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 



25 

Формування ключових компетентностей (SOFT SKILLS) 

здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Сікірніцька Тетяна Миколаївна, методист навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській області. 

 

Застосування інноваційних методик на уроках виробничого 

навчання будівельників у системі професійної (професійно-технічної) 

освіти  

Лубинець Віта Олександрівна, методист навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській області. 

  

Дистанційне навчання: вектор сучасної парадигми освіти 

Косар Інна Олександрівна, методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області. 

 

Формування сучасного інформаційно-освітнього середовища 
Гончарова Юлія Олександрівна, методист державного навчального 

закладу «Сумського вищого професійного училища будівництва та 

автотранспорту». 

 

Інноваційна діяльність та педагогічна майстерність майстра 

виробничого навчання, педагога професійного навчання 

Гончаренко Леся Іванівна, методист ДПТНЗ «Сумський центр ПТО»; 

Бєла Ольга Миколаївна, методист ДПТНЗ «Сумський центр ПТО». 

 

Принципи впровадження STEM-проєкту в освітній процес 
Наумов Денис Олександрович, викладач ЗФПО ВСП «Класичний 

фаховий коледж СумДУ». 

 

Вплив індивідуального підходу на розвиток творчих здібностей 

студентів фахового коледжу 

Сєврюкова Валентина Єгорівна, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії, старший викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 

 

Особливості використання ІТ-технологій під час викладання 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

Шевченко Валентина Сергіївна, викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище 

будівництва і дизайну». 
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Психологічна грамотність як складова педагогічної майстерності 

сучасного педагога 

Богуца Юлія Михайлівна, викладач психології ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка». 

Навчання професійно спрямованому спілкуванню іноземною 

мовою як складова професійної компетентності майбутнього майстра 

виробничого навчання 

Дворянова Тетяна Олександрівна, викладач англійської мови ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та 

принципів навчання під час вивчення української та іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

Корзюкова Людмила Петрівна, викладач української мови та 

української літератури вищої категорії ВСП «Професійно-педагогічний 

фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка». 

 

Формування предметних компетентностей на заняттях словесності 

у фаховому коледжі в контексті інноваційного освітнього простору 
Сорока Оксана Леонідівна, викладач української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Інноваційна діяльність у системі професійної підготовки 

майбутніх майстрів виробничого навчання 

Шутко Олександр Георгійович, викладач фахових дисциплін ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Використання інтерактивних методів навчання в процесі 

вивчення майбутнім фахівцем курсу «Технологія малярних робіт» 

Негрєй Володимир Олександрович, викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки ДНЗ «Глухівське вище професійне училище». 

 

Роль англійської мови під час підготовки майбутніх майстрів 

виробничого навчання 

Данилова Анна, викладач ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ». 
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Організація та використання інтерактивних методів на уроках 

виробничого навчання 

Кривошей Марина Олександрівна, завідувач навчально-виробничими 

практиками ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Особливості взаємодії ЗФПО та стейкхолдерів як ключова умова 

формування компетентностей майбутніх фахівців 

Зазуля Ксенія Олександрівна, завідувач практикою Криворізького 

фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Особливості застосування дидактичних ігор на уроках 

виробничого навчання у закладі фахової передвищої освіти 

Мінченко Сергій Іванович, майстер виробничого навчання ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Інноваційні підходи у підготовці майстра виробничого навчання 

Харченко Марина Миколаївна, майстер виробничого навчання 

ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей». 

 

Професіограмма майстра виробничого навчання 

Герасімчук Ганна Миколаївна, майстер виробничого навчання 

Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Використання технології розвитку критичного мислення в учнів 
на уроках виробничого навчання 

Скрипцов Андрій Дмитрович, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Білопільське ВПУ». 

 

Розвиток педагогічної майстерності здобувачів вищої освіти 

засобами тренінгових технологій 

Куцомеля Наталія Юріївна, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Сумський хіміко-технологічний центр ПТО». 

 
Знайомство з народною традицією здобувачів освіти при 

підготовці кваліфікованого робітника деревообробного профілю 

Кулик Євген Віталійович, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Глухівське вище професійне училище». 

 

Роль емоційного інтелекту у формуванні майбутнього педагога 

Мельнікова Альона Михайлівна, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Сумський хіміко-технологічний центр ПТО». 
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Технологія розвитку критичного мислення як засіб розвитку 

педагогічної майстерності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій 

Андросенко Артем Олександрович, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки 

Вовк Людмила Анатоліївна, аспірантка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Педагогічні умови формування підприємницької компетентності 
майбутніх педагогів закладів професійної освіти 

Хабенко Микола Євгенович, аспірант Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Напрями удосконалення професійних компетентностей педагогів 

Демченко Михайло Сергійович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Розвиток педагогічної майстерності майбутніх педагогів 

професійного навчання засобами інноваційних технологій 

Тимошенко Роман Олександрович, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Дуальна форма здобуття освіти у фаховій підготовці майбутніх 

агроінженерів 

Петрущенко Олександр Сергійович, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Фахова підготовка майбутніх педагогів професійного навчання в 

умовах інноваційної освіти 

Козлов Дмитро Миколайович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Розвиток комунікативної компетентності майбутнього педагога 

професійного навчання в умовах проведення освітнього процесу з 

використанням дистанційних технологій 

Самусь Денис Володимирович, студент Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Підготовка майбутнього педагога до інноваційної педагогічної 

діяльності 

Данильченко Богдан Тарасович, студент Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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СЕКЦІЯ 5 
УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
 

Керівник секції:  
Самойленко Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, директор 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській 

області. 

Секретар: 
Сорока Валерій Вікторович, доктор філософії, викладач ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 
ВИСТУПИ: 

 

Формування цифрових компетентностей здобувачів вищої 

професійної освіти засобами мови програмування PYTHON 

Крамар Валерій Максимович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної 

фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

Шийчук Тарас Тарасович, здобувач другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 015.34 Професійна освіта (машинобудування) Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

Активізація освітнього простору майбутнього педагога 

професійного навчання в умовах цифровізації освіти 

Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Шляхи підвищення ефективності використання ІКТ у процесі 

професійної підготовки 
Ігнатенко Сергій Віталійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

викладач Державного навчального закладу «Сумське вище професійне 

училище будівництва та автотранспорту». 

 

Використання цифрових освітніх ресурсів у підготовці майбутніх 

педагогів  

Ігнатенко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, 

доцент Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка; 
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Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Формування графічної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання у процесі вивчення інженерної і комп'ютерної 

графіки 
Литвин Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання в умовах діджиталізації суспільства  

Локшин Віктор Соломонович, доктор педагогічних наук (доктор 

хабілітований), викладач вищої категорії кафедри (науково-методичної комісії) 

психолого-педагогічних дисциплін Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка.  

 

Теоретичні передумови інформаційного забезпечення управління 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти на адаптивних 

засадах 

Скрипник Ольга Олександрівна, директор Державного професійно-

технічного навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу». 

 

Формування логіко-математичної компетентності майбутніх 

вихователів засобом комп’ютерних технологій 

Куліш Інна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. 

 

Розвиток цифровоï грамотностi у пiдготовцi педагогiв 

професiйного навчання 
Маринченко Інна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності 

засобом цифрових технологій 

Тітаренко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Цифрові інструменти та застосунки для підвищення рухової 

активності дітей початкової школи  

Цись Дмитро Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики фізичного виховання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Особливості цифровізації навчальних матеріалів для 

дистанційного професійного навчання в умовах війни 

Єршова Ольга Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, 

науковий співробітник Інституту професійної освіти НАПН України. 

 

Особливості вивчення майбутніми викладачами професійного 

навчання основ робототехніки і програмування на платформі Micro:bit. 

Толмачов Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, старший 

викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Використання цифрових технологій у формуванні мовленнєвої 

культури здобувачів освіти 

Карась Олена Дмитрівна, викладач, доктор філософії ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Етапи організації самостійної навчальної діяльності студентів із 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

Цись Олег Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 

Криворізького державного педагогічного університету. 

 

Теоретичні аспекти моніторингу та оцінки соціальних програм та 

проєктів 

Гевчук Наталія Сергіівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Щодо впливу цифрових технологій на якість освітнього процесу 

закладів вищої освіти 

Данилюк Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 
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Презентації студентів як форма підготовки до семінарських занять 

Сербалюк Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Використання цифрових технологій у процесі підготовки 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

Аторіна Вікторія Миколаївна, доктор філософії, старший викладач 

кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Використання цифрових технологій у професійній діяльності 

вчителя технологій 
Марченко Станіслав Сергійович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Advantages of introducing interactive teaching methods using 

information and communication technologies into the educational process 

Dudka Uliana, сandidate of Pedagogic Sciences (Ph. D.) Berezhany 

Professional College of NULES of Ukraine. 

 

Цифровізація освітнього процесу підготовки молодших бакалаврів 

Кузьмін Дмитро, кандидат юридичних наук, викладач ВСП 

«Класичного фахового коледжу СумДУ». 

 

Формування цифрової компетентності у здобувачів освіти при 

опануванні практичного курсу правознавства та громадянської освіти 

Поляков Петро Михайлович, методист з виробничого навчання 

Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Навчання створенню інтерактивних робочих аркушів при 

формуванні цифрової компетентності викладачів професійної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Смирнова Ірина Олександрівна, методист навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській області. 

 

Підготовка здобувача освіти до навчання старших дошкільників 

елементам спортивних ігор засобами цифрових технологій 

Бабачук Юлія Михайлівна, асистент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 
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Формування екологічної компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання та технологій засобами цифрових технологій 
Василенко Ольга Олексіївна, асистент кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 

 

Організація освітнього процесу з використанням цифрових 

інструментів зі студентами спеціальності дошкільна освіта 
Цись Наталія Олександрівна, асистент кафедри теорії і методики 

дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 

 

Використання віртуальних моделей як засіб підвищення 

ефективності освітнього процесу в умовах дистанційної освіти 
Тропак Богдан Сергійович, асистент кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 

 

Сучасні засоби віртуальної освіти на прикладі пристроїв 

віртуального зварювання  

Архипов Ігор Олександрович, асистент кафедри загальнотехнічних 

дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного 

університету;  

Бугайов Богдан Сергійович, студент кафедри загальнотехнічних 

дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного 

університету. 

 

Цифрові технології як засіб формування ключових умінь 

майбутніх майстрів виробничого навчання  

Рязанцев В'ячеслав, заступник директора ВСП «Класичний фаховий 

коледж СумДУ». 

 

Технологія створення інтерактивно-практичного простору для 

здобувачів освіти з професії «Електрогазозварник» 

Геревенко Андрій Михайлович, старший викладач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

 

Використання цифрового освітнього середовища у закладах 

фахової передвищої освіти  

Романенко Олександр, викладач ВСП «Класичний фаховий коледж 

СумДУ». 
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Створення та використання електронних освітніх ресурсів на 

уроках професійно-теоретичної підготовки 
Колесник Світлана Миколаївна, викладач предметів професійно- 

теоретичної підготовки вищої категорії ДНЗ «Білопільське ВПУ». 

 

Смартфон як один із засобів отримання інформації 

Левченко Богдан Олександрович, викладач ДПТНЗ «Вінницьке вище 

професійне училище сфери послуг», аспірант Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

 

Інформаційно-комунікаційні технології як перспективний напрям 

підвищення ефективності уроку спецдисциплін 

Романенко Світлана Миколаївна, викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки ДНЗ «Глухівське вище професійне училище». 

 

Графічна компетентність майбутнього кваліфікованого робітника 

шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних технологій 

Кулик Любов Петрівна, викладач предметів професійно-теоретичної 

підготовки ДНЗ «Глухівське вище професійне училище». 

 

Ефективне використання електронних засобів навчання в умовах 

дистанційного (змішаного) навчання  

Минтус Оксана Іванівна, викладач предметів професійно-теоретичної 

підготовки ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище». 

 

Формування професійної компетентності педагогічних 

працівників та підвищення ефективності навчально-виробничого процесу 

будівельного та електрогазозварювального профілю шляхом 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 
Шевченко Світлана Володимирівна, викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки ДНЗ «Білопільського ВПУ».  

 

Упровадження цифрових технологій на уроках «Правил технічної 

експлуатації та інструкції» 
Чаус Євгенія Володимирівна, викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки ДНЗ «Білопільське ВПУ». 

 

Використання сучасних цифрових інструментів при підготовці 

кваліфікованих робітників будівельного напрямку 
Заставська Тетяна Дмитрівна, викладач Державного навчального 

закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту». 
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Цифрова компетентність майстра виробничого навчання при 

формуванні інформаційно-освітнього середовища 
Заставський Костянтин Олександрович, викладач Державного 

навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та 

автотранспорту». 

 

Ключові особливості застосування цифрових технологій у 

вивченні іноземної мови 

Левченко Олена Леонідівна, викладач іноземної мови ВСП 

«Класичний фаховий коледж СумДУ». 

 

Використання інтерактивних робочих листків, розроблених на 

платформі Liveworksheets при викладанні дисципліни «Комп’ютерні 

системи та мережі» 
Дюхіна Наталія Іллівна, викладач ВСП «Класичний фаховий коледж 

СумДУ». 

 

Перспективи використання платформи Arduino в освітньому 

процесі 
Тринитко Наталія Василівна, викладач ВСП «Класичний фаховий 

коледж СумДУ». 

 

Специфіка проведення практичних занять із програмування в 

умовах дистанційного навчання 
Печенко Світлана Миколаївна, викладач ВСП «Класичний фаховий 

коледж СумДУ». 

 

Використання цифрових технологій на заняттях інформатики при 

підготовці майстра виробничого навчання 

Дехтярьова Світлана Василівна, викладач фахових дисциплін ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Цифрові технології – тренд сучасності 

Колтакова Милана Юріївна, викладач економічних дисциплін ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Розвиток професійної компетентності педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у контексті цифрової 

трансформації освіти в умовах війни 

Білодід Лілія Миколаївна, методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області. 
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Особливості використання цифрових технологій у вивченні 

економічних дисциплін 

Бандурка Людмила Вікторівна, викладач економічних дисциплін 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ». 

 
Використання електронного навчально-методичного комплексу 

під час уроків виробничого навчання 

Колєснік Наталія Валеріївна, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Білопільський ВПУ».  

 

Сутність цифровізації фахової підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Ковальчук Андрій Васильович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Формування цифрової грамотності майбутніх правознавців 

засобами інтернет-технологій 

Леонов Максим Анатолійович, аспірант Криворізького державного 

педагогічного університету. 

 

Змістові аспекти цифрової компетентності майбутніх майстрів 

виробничого навчання 

Заїка Артем Олексійович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Змішане навчання як ефективне поєднання онлайн та офлайн 

підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання автотранспортного 

профілю у коледжах 

Максимович Олександр Миколайович, аспірант кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Підготовка майстрів виробничого навчання до формування у 

майбутніх кваліфікованих робітників гібридних навичок для 

працевлаштування на цифрових робочих місцях 
Єршов Микола-Олег Володимирович, аспірант Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Інформаційні технології як засіб формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців сільськогосподарського профілю 
Ситніков Олег Миколайович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Інформаційна компетентність як ключовий компонент 

професійної компетентності 

Туманова Юлія Володимирівна, аспірантка Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Застосування цифрових технологій у підготовці бакалаврів з 

електроніки 

Бойко Лідія Костянтинівна, аспірантка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, викладач ВСП 

«Класичний фаховий коледж СумДУ». 

 

Цифрові технології в організації практичної підготовки майбутніх 

психологів 

Леонова Аксінія Олександрівна, аспірантка Криворізького державного 

педагогічного університету. 

 

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх 

операторів з обробки інформації та програмного забезпечення 

Газдик Мирослава Миронівна, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» Мукачівського державного університету. 

 

Формування професійної культури здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти в умовах сучасних викликів 

Яцура Михайло Михайлович, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

Мукачівського державного університету. 

 

Професійна підготовка фахівців електронних цифрових систем в 

університетах Великої Британії 

Орбан Володимир Володимирович, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» Мукачівського державного університету. 

 

Розвиток цифрової компетентності майбутніх фахівців з 

управління підрозділами машинобудівних підприємств та енергетичного 

менеджменту 

Маденяк Валерій Валентинович, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка» Мукачівського 

державного університету. 
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Активізація освітнього простору майбутнього педагога 

професійного навчання в умовах цифровізації освіти 

Щебетько Сергій Миколайович, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Використання цифрових технологій при формуванні 

маркетингових умінь учнів старшої школи на уроках технологій 
Іванов Богдан Раджийович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Використання цифрових технологій в проєктній діяльності 

старшокласників на уроках технологій 

Русінов Михайло Іванович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Цифрові технології у фаховій підготовці здобувачів професійної 

освіти швейної галузі 

Коваленко Тетяна Володимирівна, магістрантка Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Цифрові технології у фаховій підготовці здобувачів професійної 

освіти швейної галузі 

Коваленко Тетяна Володимирівна, магістрантка Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Етапи організації самостійної навчальної діяльності студентів із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій 
Мосузенко Юлія Андріївна, магістрантка, факультету дошкільної і 

технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету. 

 

Використання цифрових технологій старшокласниками на уроках 

технологій під час проєктування виробів з деревини 
Гречка Микола Михайлович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Особливості вивчення курсу безпеки життєдіяльності на 

педагогічних спеціальностях із використанням засобів ІКТ 

Гаркава Софія Олександрівна, студентка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Професійний розвиток педагогічних працівників: сучасний стан і 

перспективи вдосконалення 
Паліновський Юрій Олександрович, студент Криворізького 

державного педагогічного університету.   
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СЕКЦІЯ 6 
КРОСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Керівник секції:  
Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Секретар: 
Прилепа Іван Миколайович, аспірант, Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

ВИСТУПИ: 
 

 

Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх педагогів 

професійного навчання транспортного профілю 
Лаврентьєва Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та 

соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля. 

 

Майстер-клас як сучасний тренд практико-орієнтованої 

професійної підготовки фахівців 

Романова Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри професійної та вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

Романов Леонід Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної та вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

 

Стратегії розвитку відкритої освіти 

Петренко Лариса Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти. 

 

Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання в умовах полікультурного регіону. 

Атрощенко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Мукачівського державного університету. 

 

Конфліктологічна культура як складова загальної культури 

особистості 

Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
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Кросдисциплінарний підхід як основа якісного навчання у 

закладах фахової передвищої освіти 

Гребеник Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, директор 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ»; 

Сосненко Оксана Вячеславівна, викладач ВСП «Класичний фаховий 

коледж СумДУ». 

 

Комунікативні бар'єри у педагогічному спілкуванні вихователя з 

дітьми та шляхи їх подолання в умовах цифровізації дошкільної освіти 
Корякіна Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Технології, що стимулюють системи управління навчанням 

Отамась Інна Григорівна, кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач відділу наукової роботи, доцент кафедри професійної і вищої освіти 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університету 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа розвитку 

професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових 

технологій 

Пригодій Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; 

Полуян Анастасія Юріївна, студентка ННІ професійної освіти та 

технологій Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка. 

 

Формування інтегральної професійної компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання транспортного профілю засобами кейс-

технологій  

Філатов Сергій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 

Криворізького державного педагогічного університету; 

Кучма Олександр Іванович, кандидат технічних наук, снс, доцент 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 

Криворізького державного педагогічного університету. 

 

Методичні аспекти оцінювання результатів навчання студентів 

Ямковий Олександр Юрійович, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з навчально-виробничої роботи ВСП «Фаховий коледж 

інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету». 
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Організація роботи закладу фахової передвищої освіти в умовах 

воєнного стану 

Ребченко Олександр Мефодійович, директор ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка». 

 

Використання нестандартних форм роботи на заняттях з методики 

професійного навчання 

Туряниця Зоя Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач-

методист, заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Реалізація принципу студентоцентрованого навчання у фаховій 

підготовці майбутніх агроінженерів 

Авраменко Євгеній Володимирович, викладач спецдисциплін, голова 

циклової комісії агроінженерних дисциплін ВСП «Глухівського агротехнічного 

фахового коледжу СНАУ». 

 

Використання різних форм роботи на практичних заняттях із 

фахових дисциплін 

Шилко Сергій Олексійович, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії, старший викладач, завідувач відділення професійної освіти ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Впровадження особистісно-орієнтованих технологій у 

педагогічний процес ЗПО 

Малик Ірина Олександрівна, заступник директора з навчальної 

роботи ДНЗ «Білопільське ВПУ». 

 

Упровадження в освітній процес закладу професійної (професійно-

технічної) освіти форм і методів дистанційного навчання 

Коропець Сергій Михайлович, заступник директора Сосницького 

професійного аграрного ліцею Чернігівської області. 

 

Роль самоуправління у педагогічному керівництві 

Запорожець Яніна Олексіївна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи ДНЗ «Білопільське ВПУ» 
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Компетентнісний підхід у системі професійної освіти майбутніх 

операторів поштового зв’язку 

Кайтановська Ольга Миколаївна, науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

 

Роль географічної освіти фахового коледжу у формуванні 

когнітивної складової екологічної компетентності майбутнього майстра 

виробничого навчання 

Приходько Наталія Анатоліївна, викладач вищої категорії, старший 

викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Основний зміст повних педагогічних спостережень уроку фізичної 

культури 

Юденок Віталій Михайлович, асистент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 

 

Творчість викладача-словесника в соціальних мережах як 

чинник, що мотивує здобувачів освіти до написання власних 

висловлювань 

Усок Олена В'ячеславівна, викладач української мови та літератури 

вищої категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Кросдисциплінарний підхід у формуванні іншомовної професійної 

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання  

Федотенко Людмила Григорівна, викладач іноземної мови вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час 

активних військових дій 

Капоріна Ольга Вікторівна, практичний психолог ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка». 

 

Дієві методи забезпечення зворотного зв'язку як важливого 

показника ефективності навчально-виробничого процесу 

Степко Ольга Миколаївна, методист Сосницького професійного 

аграрного ліцею Чернігівської області. 
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Організація методичної роботи в закладі фахової передвищої 

освіти 

Крученко Світлана Володимирівна, методист ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка». 

 

Модернізація фахової передвищої освіти як відповідь на виклики 

сьогодення 

Бірюк Олександр Андрійович, викладач I категорії відділення 

агроінженерії ВСП «Глухівського агротехнічного фахового коледжу СНАУ». 

 

Застосування міжпредметних зв’язків у фаховій передвищій освіті 

Рязанцева Оксана, викладач ВСП «Класичний фаховий коледж 

СумДУ».  

 

Формування готовності майбутніх майстрів виробничого 

навчання до самоосвіти на засадах кросдисциплінарного підходу 

Толок Євген, викладач ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ». 

 

Сучасна проблема формування професіоналізму майбутнього 

викладача професійного навчання в системі університетської підготовки 

Сєрик Наталія Володимирівна, викладач загальноосвітніх предметів 

ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей». 

 

Логістика безперервного професійного розвитку майстра 

виробничого навчання 

Карась Ольга Миколаївна, майстер виробничого навчання ДПТНЗ 

«Реутинський професійний аграрний ліцей». 

 

Формування технологічних умінь майбутніх педагогів 

професійного навчання під час роботи у навчально-виробничих швейних 

майстернях 
Морозова Олена Володимирівна, майстер виробничого навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Основні критерії формування кросдисциплінарної компетності у 

майбутніх педагогів професійного навчання 

Прилепа Іван Миколайович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

 


