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завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
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викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Вовк Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
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педагогічного університету імені Олександра Довженка; 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Робота відбуватиметься в асинхронному режимі (off-line) у формі 

електронного листування (e-mail) та шляхом проведення форуму. 
 

10.00 – ознайомлення з матеріалами конференції на сайті університету 

(http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/novyny-ta-oholoshennia.html). Постановка запитань 

учасникам у режимі електронного off-line листування; 
 

11.00 – 11.50 – реєстрація учасників (аудит. 93, корпус № 3, форум 

конференції); 
 

12.00 – 12.15 – відкриття конференції; 
 

12.30 – 14.00 – пленарне засідання. Інтерактивне спілкування учасників у 

синхронному режимі (on-line); 
 

14.00 – 14.30 – кава-брейк; 
 

14.30 – секційні засідання (спілкування учасників у синхронному режимі (on- 
 
line)). 
 

Підбиття підсумків. Урочисте закриття, відзначення кращих доповідей 

конференції. 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Доповіді на пленарному засіданні – до 10 хв. 
 

Повідомлення на пленарному засіданні – до 5 хв. 
 

Доповіді на секційному засіданні – до 15 хв. 
 

Виступи – до 3 хв. 
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Курок Віра Панасівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
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Поняття гри, її значення в навчальному процесі 

 
Сосніцька Соломія, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 
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Безуглий Олексій, студент факультету технологічної і професійної освіти 
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національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
Формування громадянської відповідальності учнів на уроках трудового 

навчання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СЕКЦІЯ 1. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року, ауд. 88  

 
Голова: Секретар: 

Борисенко Надія Анатоліївна, Морозова Оксана, 
кандидат педагогічних наук, старший аспірантка факультету технологічної і 

викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О.Довженка 

ім. О. Довженка  
 

Марченко Станіслав Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка  

Зміст, форми й методи підготовки майбутніх учителів технологій до 

проектної діяльності 
 

Артьоменко Олексій, магістрант факультету технологічної і професійної  
освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Володіння сучасними агротехнологіями сільськогосподарського 

виробництва – важлива складова професійної компетентності майбутнього 

педагога професійного навчання 

 
Гончаров Олександр, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Позакласна робота з учнями закладів професійної освіти в сучасних 

умовах 
 

Данильчук Юлія, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Формування професійної етики майбутнього викладача вищої школи в 

процесі розв’язання педагогічних задач 
 

Довгань Наталія, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців ресторанного господарства 

 
Єфанов Максим, магістрант Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Методичні аспекти стандартизації підготовки фахівців у закладах вищої 

освіти 
 

Зелінська Майя, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти та шляхи її 

формування  



Коновка Тетяна, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Етапи професійного становлення та розвитку викладача закладу вищої 

освіти 

 
Косарєва Леся, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Порівняльний аналіз структури професійної діяльності вчителя 

загальноосвітнього та викладача вищого закладів освіти 

 
Леоненко Ірина, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Організація навчальних та виробничих практик у процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

 
Макогончук Інна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Формування професійної готовності майбутнього вчителя трудового 

навчання до педагогічної діяльності у сучасній школі 

 
Петренко Ларіса, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Особливості організації і контролю самостійної роботи майбутніх 

молодших спеціалістів спеціальності «Діловодство» 

 
Поліщук Андрій, магістрант Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Особливості застосування технології навчального проектування у 

професійній підготовці викладачів закладів вищої освіти 

 
Пухно Олександр, магістрант Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів 

закладів вищої освіти 

 
Сіренко Елеонора, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Особливості тестового контролю знань студентів закладу вищої освіти 

 
Дорохова Леся, аспірантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників будівельної галузі як запорука їхньоъ конкурентоспроможності в 

умовах сучасного ринку праці 

 
Єрмоленко Євген, аспірант кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка  

Розроблення схематичної наочності  



Ігнатенко Ксенія, аспірантка кафедри технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання у процесі засвоєння педагогічних дисциплін 

 
Коренський Сергій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості застосування елементів дистанційного навчання в процесі 

підготовки майбутніх педагогів професійної освіти 

 
Маринченко Євгеній, аспірант кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка  
Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до 

інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві 

 
Однорог Галина, аспірантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Структура ключових компетентностей майбутніх кваліфікованих 

робітників швейного профілю 
 

Полятикін Максим, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Шляхи формування в майбутніх викладачів професійного навчання 

інженерної компетентності 

 
Середіна Інна, аспірантка Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України  
Сучасний стан формування підприємницької компетентності бакалаврів 

економіки підприємства у процесі фахової підготовки 

 
Скрипка  Валентина,  магістрантка  факультету  технологічної  і  професійної  

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Теоретичні основи проектування методів навчання під час підготовки до 

занять 
 

Смолін Андрій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Теоретичні засади використання інтерактивних методів навчання в освітньому  

процесі 

 
Ткач Мирослава, аспірантка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  
Креативність як навичка на сучасному ринку праці 

 
 
 

 
 



Фатєєв Михайло, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Аналіз ринку праці щодо сформованості у випускників закладів освіти 

професійних навичок 

 
Шаповаленко  Юлія,  магістрантка  факультету  технологічної  і  професійної  

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Аналіз змісту фахової підготовки педагогів професійного навчання в 

контексті компетентнісного підходу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року, ауд. 88  

 
Голова: Секретар: 

Марченко Станіслав Сергійович, Конопля Вікторія, 
кандидат педагогічних наук, старший аспірантка факультету природничої і 

викладач кафедри технологічної і фізико-математичної освіти Глухівського 
професійної освіти Глухівського НПУ НПУ ім. О. Довженка 

ім. О. Довженка  

 
Кравець Світлана, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук України  

Розвиток професійної компетентності майстрів виробничого навчання в 
умовах екстравертної педагогічної системи закладу освіти 

 
Гущак Олена, кандидат технічних наук, доцент Львівського торговельно-

економічного університету  
Роль товарознавства у розвитку виробничого підприємництва в Україні 

 
Афанасьєв Ігор, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього 

середовища в закладах освіти 

 
Ащаулов Владислав, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Роль майбутніх робітників фермерських господарств у впровадженні 

новітніх агротехнологій у галузь сільськогосподарського виробництва 

 
Вареник Олександр, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Роль викладача професійної освіти у проектуванні технічних засобів 

механізації вирощування технічних культур (на прикладі льону-довгунця) 

 
Джерелейко Людмила, аспірант Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної 

галузі до підприємницької діяльності як актуальна проблема професійної 

педагогіки 

 
Колядич Андрій, студентка Державного вищого навчального закладу 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»  
Формування креативної компетентності в учнів 8 класів при виготовленні 

виробів 
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Копитько Владислав, магістрант факультету технологічної і професійної  
освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Сучасні вимоги до проведення лекційних занять 

 
Лемешко Людмила, аспірантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Роль та значення мистецьких дисциплін у формуванні художньої 

компетентності техніків-конструкторів одягу 

 
Радіонов Євгеній, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
До проблеми організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О аграрного 

профілю 

 
Сімілєт Володимир, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Проблема мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів у 

закладах вищої професійної освіти 

 
Тарасенко Сергій, студент Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Сучасні методи проведення технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин 

 
Тименко Олександр, студент Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Інноваційна техніка та технології в сучасному сільському господарстві 

 
Тищенко Володимир, магістрант факультету технологічної і професійної  

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Організаційно-методичні засади популяризації сучасних агротехнологій в 

освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Тутук Владислав, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Інтерактивна лекція як засіб активізації самостійної розумової діяльності 

студентів 

 
Тимченко Віталій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Оптимізація використання аудиторного часу з метою підвищення 

мотивації студентів 
 
 
 
 
 



СЕКЦІЯ 3. РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ, УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року, ауд. 88  

 
Голова: Секретар: 

Шевель Борис Олександрович, Тропак Богдан, 
кандидат педагогічних наук, доцент аспірант факультету технологічної і 
кафедри технологічної і професійної професійної освіти Глухівського НПУ 

освіти ім. О. Довженка 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка  

 
Гончаренко Анжеліка, студентка факультету журналістики Академії фінансів 

та бізнесу, Вістула. (Польща)  
Обізнаність молоді у політичних процесах як складова демократизації 

суспільства 

 
Баєв Ігор, студент факультету технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Конструкторсько-технологічна підготовка учнів як потреба соціально-

економічного розвитку суспільства 

 
Бондар Максим, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Екологічне виховання учнів професійно-педагогічних коледжів у процесі 

професійної підготовки 

 
Галина Дзюбенко, магістрантка гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  
Застосування інтерактивних методів навчання як засіб формування 

субʼ єктивності майбутніх перекладачів 

 
Інна Радзівілова, здобувач кафедри педагогіки та психології професійної 

освіти Національного авіаційного університету  
Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб 

формування готовності майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної 

діяльності 

 
Малихін Станіслав, студент факультету англійської філології Академії 

фінансів та бізнесу, м. Вістула. (Польща)  
Застосування кейс-методу як засіб активізації професійної підготовки 

майбутніх філологів 

 
Марина Загорулько, аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка  
Інтерактивні технології навчання як засіб активізації професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів 
 



Марія Юзик, аспірантка Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, стажист університету Яна Коменського, м. Браслава, 
(Словацька Республіка)  

Організація початкової освіти в Словаччині 

 
Машталер Катерина, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Усна народна творчість на уроках декоративно-ужиткового мистецтва в 

середніх, позашкільних та спеціалізованих мистецьких закладах освіти 

 
Москаленко Іван, студент Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Місце словесних методів у загальній системі методів виробничого 

навчання 

 
Нечипуренко Олена, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Міжпредметна інтеграція знань учнів 8-го класу в процесі проектування і 

виготовлення хлібниці з лози 

 
Олена Кульбацька, магістрантка гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України  
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засіб 

індивідуалізації професійної підготовки майбутніх філологів 

 
Сєрих Ірина, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Проектування жіночої вишиванки як засіб національного виховання 

 
Смучок Юрій, студент гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету  
Психолого-педагогічні засади використання функціональної музики на 

уроках трудового навчання 

 
Тарас Ярмольчук, аспірант кафедри методики навчання та управління 

навчальними закладами гуманітарно-педагогічного факультету Національного 
університету біоресурсів і природокористування України  

Синхронні й асинхронні засоби навчання у професійній підготовці 

майбутніх філологів 

 
Христина Росул, студентка факультету англійської філології Академії 

фінансів та бізнесу, м. Вістула. (Польща)  
Використання мобільних додатків на заняттях з Іноземної мови 

 
Юхименко Дмитро, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Формування екологічної та економічної компетентностей учнів у процесі 

проектування і виготовлення меблів із дерев’яних піддонів 

 

https://nubip.edu.ua/node/2556
https://nubip.edu.ua/node/2556


СЕКЦІЯ 4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ 
ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року, ауд. 80  

 
Голова: Секретар 

Шелудько Інна Віталіївна, Козлова Катерина, 
кандидат педагогічних наук, старший магістрантка факультету технологічної і 
викладач кафедри професійної освіти професійної освіти Глухівського НПУ 

та комп`ютерних технологій ім. О. Довженка 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка  

 
Шелудько Інна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

професійної освіти та комп`ютерних технологій Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка  

Використання цифрових технологій у підготовці педагогів професійного 

навчання 

 
Бірюк Олександр, Юрков Олександр, студенти факультету математики, фізики  

і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського  

Інноваційні технології навчання в процесі викладання електротехніки 

 
Бірюков Владислав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розвиток просторового мислення студентів засобами тривимірного 

комп’ютерного моделювання 

 
Боженок Владислав, студент Професійно-педагогічного коледжу 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання елементів ділової гри на уроках виробничого навчання 

 
Бойко Михайло, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика застосування інтерактивних методів навчання в процесі 

підготовки педагогів професійного навчання 

 
Бондаренко Ольга, магістрантка Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна  
Використання веб-порталу як сучасного засобу в еколого-просвітницькій 

діяльності 

 
Бутко Сергій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання 

 

 



Гавриленко Владислав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Сучасні засоби професійного навчання кваліфікованих робітників 

сільськогосподарської галузі 

 
Головіна Леся, магістрантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Комп’ютерна підтримка основних видів навчальної діяльності студентів 

 
Глушко Андрій, студент Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  
Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами проектної діяльності в 

гуртках технічної творчості 

 
Давиденко Сергій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Електронні навчально-методичні комплекси як основний 

інформаційними ресурс ЗВО 

 
Забіяка Анжела, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
ІКТ на уроках виробничого навчання в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

 
Зачепа Ярослав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Здоров’язбережувальна компетентність студентів професійно-

педагогічних коледжів та її значення у подальшій професійній діяльності 

 
Іщенко Аліна, аспірантка кафедри теорії і методики технологічної освіти 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
Використання хмарного сервісу Google Форми під час перевірки знань 

студентів 
 

Кожушкіна Тетяна, студентка Університету імені А. Нобеля  
Можливості web-технологій у процесі формування компонентів культури 

міжособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу 

 
Козак Андрій, аспірант Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України  
Організація виробничого навчання майбутніх майстрів ресторанного 

обслуговування на основі проектних технологій 

 
Коновалов Євген, студент Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка  
Інноваційні педагогічні технології у позашкільній освіті 

 

 



Косолап Марина, магістрантка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання кольору одягу як засобу формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців швейної галузі 

 
Кречик Юлія, студентка фізико-технологічного факультету Рівненського 

державного гуманітарного університету  
Формування графічної компетентності з використанням тактичної 

технології в процесі конструювання швейних виробів у 8 класі 

 
Лисенко Віктор, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання САПР «Компас 3D» у процесі проектування виробів у 

навчальних майстернях 

 
Матлак Олеся, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика впровадження в освітній процес інноваційних методів навчання 

 
Меледін Михайло, студент технологічного факультету Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка  
Використання технологічних пристосувань під час виконання проекту 

для формування технологічної культури учнів 5 класу 

 
Меліков Роман, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Застосування проектної технології навчання в освітньому процесі ЗП (ПТ)О 

 
Назаренко Сергій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методичні засади впровадження в освітній процес підготовки педагогів 

професійного навчання методу мозкового штурму 

 
Нікітчук Вадим, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання програмних комплексів з проектування моделей будівель у 

професійній підготовці магістрів будівельного профілю 

 
Павлишин Степан, студент інженерно-педагогічного факультету 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  
Реконструкція традиційної навчальної аудиторії в універсальну 

конференц-залу 

 
Поляков Сергій, аспірант кафедри теорії і методики технологічної освіти 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка,  
Використання хмарних сервісів GOOGLE у трудовому навчанні 

 
 

 



Прокопенко Наталія, викладач економічних дисциплін Автотранспортного 

коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет»  
Упровадження в освітній процес інтегрованого підходу під час 

викладання економічних дисциплін 
 

Свистун Ольга, аспірантка кафедри технологічної і професійної освіти 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  

Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках технологій як 
важливий елемент шкільної STEM-освіти 
 

Сікорака Ліна, викладач професійно-теоретичної підготовки КСРУ 

«Житомирське вище професійне училище-інтернат» ЖОР, здобувач Вінницького 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського  
Проблемно-пошуковий підхід до формування економічної компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю 
 

Сорока Ірина, студентка Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості використання інтерактивних технологій на різних етапах 

уроку виробничого навчання 
 

Стадник Роман, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розроблення і реалізація студентських проектів у процесі професійної 

підготовки 

 
Федянович Юлія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Сучасні вимоги до проектування жіночої сукні для театру 

 
Федотенко Сергій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Упровадження інноваційних технологій навчання в процесі професійної 

підготовки студентів аграрних коледжів 
 

Фурман Дар’я, магістрантка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання інноваційних технологій легкої промисловості під час 

вивчення повузлової обробки швейних виробів 
 

Чмирков Андрій, студент Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання майстром виробничого навчання інтернет-ресурсу під час 

підготовки до уроку 
 

Чорноплат Ігор, аспірант кафедри професійної освіти та комп`ютерних 

технологій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Підвищення ефективності підготовки інженерів-педагогів будівельного 

профілю засобами ІКТ  
 



СЕКЦІЯ 5. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

ОСВІТИ 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року, ауд. 82  

 
Голова: Секретар: 

Толмачов Володимир Сергійович, Гіріченко Юлія 
кандидат технічних наук, старший магістрантка факультету технологічної і 

викладач кафедри професійної освіти професійної освіти Глухівського НПУ 
та комп’ютерних технологій ім. О. Довженка 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка  
 

Алдушин Євгеній, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Проектування і виготовлення дерев’яної банкетки 

 
Амеліна Анна, магістрантка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Інтерактивні засоби навчання як шлях підвищення активності учнів на 

уроках технологій 
 

Байдич Олексій, студент гуманітарно-педагогічного факультету 
Хмельницького національного університету  

Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на 

заняттях з технічної творчості 
 

Безбородий Андрій, студент факультету технологічної і професійної освіти 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  

Особливості проектування кухонних дощечок оригінальної форми 
 

Бисикало Олександр, магістрант факультету технологічної і професійної  
освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Сучасні підходи до формування технічних здібностей в учнів ЗП(ПТ)О 
 

Білоус Владислав, студент гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Актуалізації опорних знань і життєвого досвіду учнів на уроках трудового 

навчання 
 

Бойко Анастасія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Умови впровадження в освітній процес підготовки кваліфікованих 

робітників швейної галузі методу «case-study» 
 

Бойко Інна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету  
Нетрадиційні техніки художньої обробки матеріалів як засіб розвитку 

творчих здібностей учнів  



Бойчук Марта, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Мультимедійні засоби на уроках трудового навчання 

 
Вавілов Віталій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Самостійна робота учнів як одна з головних умов організації та 

проведення уроків у закладах професійної освіти 

 
Василенко Ольга, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика навчання учнів 8 класу проектування міського наплічника із 

застосуванням комбінаторних методів 

 
Василець Віталій, студент кафедри технологічної освіти Рівненського 

державного гуманітарного університету  
Формування графічної компетентності в учнів 8-9 класів на уроках 

креслення з використанням хмарних технологій 

 
Вегера Роман, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Складники контролю рівня навчальних досягнень студентів під час 

вивчення професійної педагогіки 

 
Вергун Сергій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Контроль знань, умінь та навичок учнів професійних училищ: 

вітчизняний та зарубіжний досвід 

 
Гончарова Софія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Композиційні особливості вишитого рушника Сумщини 

 
Губа Вʼ ячеслав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Традиції використання етнічних мотивів у проектуванні та виготовленні 

комплекту ложок 

 
Демченко Надія, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Особливості використання контекстного навчання у підготовці майбутніх 

фахівців закладів професійної освіти 

 
Дмитриченко Олексій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання будівельного профілю шляхом використання кейс-

методу в освітньому процесі 

 



Доценко Ростислав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання аудіовізуальних засобів навчання під час вивчення 

дисципліни «Виробниче навчання» майбутніми викладачами професійного 

навчання будівельного профілю 

 
Душенко Олексій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Формування в учнів самостійності у процесі виконання навчально-

виробничих завдань у ЗП(ПТ)О 

 
Єсаулкова Ольга, студентка факультету природничої і фізико-математичної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Генетичні засади селекції на прикладі створення вихідного селекційного 

матеріалу льону-довгунця 

 
Журба Юлія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Технологічні особливості виготовлення панно із солоного тіста 

 
Зубко Анна, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Вимоги до добору пряжі для виготовлення дитячого в’язаного комплекту 

 
Зуй Тетяна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету  
Проектування та моделювання як основа розвитку творчого мислення 

майбутнього вчителя трудового навчання 

 
Зуй Тетяна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету  
Використання технічних засобів на уроках трудового навчання як 

педагогічна проблема 

 
Калініна Оксана, магістрантка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика вивчення дисципліни «Матеріалознавство швейних виробів» 

майбутніми інженерами-викладачами швейного профілю 

 
Кардаш Євген, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання ігрових форм навчання під час вивчення дисциплін циклу 

професійної підготовки у ЗВО 

 
Кізя Микола, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Добір конструкційних матеріалів для виготовлення набору кухонних 

дощечок  



Кізя Олександр, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості проектування і виготовлення дитячої дерев’яної іграшки 

 
Ключка Наталія, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Переваги використання методів активізації навчання на заняттях у 

закладах професійної освіти 

 
Князь Богдан, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Значення інструктування учнів професійно-педагогічних коледжів з 

техніки безпеки в процесі професійної підготовки 

 
Ковтун Анастасія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Додбір та обґрунтування візерунка для вишитого комплекту серветок 

 
Коденець Станіслав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Перспективи реалізації дитячих дерев’яних іграшок на ринках США 

та Європи 

 
Козирод Ольга, аспірантка кафедри теорії і методики технологічної освіти 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
Використання дидактичних можливостей технології паперкрафт в 

освітній системі гуртка початкового технічного моделювання 

 
Коркодим Віктор, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Історія виникнення подарункової скриньки 

 
Краснощок Артем, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика використання міжпредметних зв’язків під час виробничого 

навчання у ЗП(ПТ)О сільськогосподарського профілю 

 
Крижанівська Яна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Кейси: їх сутність та підходи до класифікації 

 
Кримова Ірина, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Урахування регіональних традицій української вишивки під час вибору 

оздоблення для жіночої сорочки 

 
Кулініч Андрій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Конструювання та виготовлення оригінальних дерев’яних меблів  



Курильов Дмитро, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Додбір конструкційних матеріалів для виготовлення дитячих пазлів 

 
Куруц Марина, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розроблення та виготовлення картини у техніці бісероплетіння 

 
Кухта Наталія, магістрантка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення 

старшокласниками обов’язково-вибіркового модуля «Дизайн сучасного одягу» 

 
Куц Руслан, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Місце дисципліни «Будова та експлуатація машин» у процесі фахової 

підготовки майбутніх трактористів-машиністів 

 
Латишева Юлія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Проектування та виготовлення в’язаного гачком зимового комплекту для 

підлітка 

 
Ліщенко Іван, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розвиток просторової уяви учнів під час проектування дерев’яної 

скриньки для грошей 

 
Ліщишин Сергій, студент кафедри технологічної освіти Рівненського 

державного гуманітарного університету  
Формування графічних знань і вмінь в учнів 8-9 класів на уроках 

креслення з використанням SMART-технологій 

 
Лученко Кирило, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика формування вмінь безпечної праці на уроках виробничого 

навчання 

 
Мастюх Лідія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика навчання учнів 6 класу проектування швейного виробу із 

застосуванням методу біоформ 

 
Мельникович Вадим, студент кафедри технологічної освіти Рівненського 

державного гуманітарного університету  
Формування вмінь планування власної діяльності в учнів 5-6 класів під 

час вивчення розділу «Основи проектування, матеріалознавства та технології 

обробки» з використанням практичних методів 

 
 



Метлицький Анатолій, студент факультету технологічної і професійної 
освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Проектування і виготовлення рамки для фото 

 
Мозговий Віктор, студент гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Декоративно-прикладне мистецтво як складова формування національної 

свідомості майбутніх учителів трудового навчання 

 
Мороз Олександр, студент Рівненського державного гуманітарного 

університету  
Формування предметно-перетворювальної компетентності в учнів 5-6 

класів на уроках трудового навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій 

 
Москаленко Тетяна, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розвиток творчих здібностей учнів у процесі проектування і виготовлення 

в’язаної спицями дитячої ковдри 
 

Мурашко Владислав, студент Професійно-педагогічного коледжу 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методи розвитку самостійності й творчої активності учнів ЗП(ПТ)О 

 
Нагачевська Анна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Характеристика форм та видів самостійної роботи студентів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

 
Наконечний Юрій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Теоретичні основи формування дослідницької компетентності 

старшокласників у процесі проектно-технологічної діяльності 
 

Нестеров Олександр, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розроблення конструкторсько-технологічної документації на 

виготовлення підставки під спеції 
 

Олійник Тетяна, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Обґрунтування вибору орнаменту для дитячої вишитої сорочки з 

урахуванням його символіки 

 
Омелечко Євгеній, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методичні засади навчання старшокласників виготовлення комплекту 

дерев’яних іграшок 
 

 



Перов Володимир, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика проектування особистісно-орієнтованих навчальних завдань на 

уроках виробничого навчання в ЗП(ПТ)О 

 
Перунок Олександр, аспірант кафедри професійної освіти та 

комп`ютерних технологій Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка  

Формування фахової компетентності майбутніх викладачів 
будівельного профілю у контексті Нової української школи 

 
Петров Єгор, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розроблення технологічної документації для виготовлення комплекту 

підставок під горнятко 

 
Печений Владислав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розвиток творчих здібностей учнів базової школи у процесі проектування 

і виготовлення журнального столика на уроках технологій 

 
Пісоцький Василь, студент четвертого року навчання кафедри технологічної 

освіти Рівненського державного гуманітарного університету  
Формування вмінь розробленя конструкторської документації на вироби  

в учнів 8-9 класів на уроках трудового навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій 

 
Покладова Вікторія, студентка факультету інженерно-педагогічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  
Оптимізація методики формування в учнів основної школи 

підприємливості та фінансової грамотності на уроках трудового навчання 

 
Правенко Сергій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості викладання теми «Постачання води у сільському 

господарстві» в процесі фахової підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання 

 
Решетник Роман, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості організації колективної проектно-технологічної діяльності 

учнів з розроблення і виготовлення штампів для вибійки 

 
Романенко Артем, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Застосування проблемного підходу під час навчання ремонту системи 

мащення двигуна 

 
 



Росстальний Владислав, студент факультету технологічної і професійної  
освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Шляхи реалізації принципу зв’язку теорії з практикою у вивченні 

навчального матеріалу в процесі підготовки учнів професійних училищ 

 
Руденко Сергій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості проектування і виготовлення дерев’яної підставки під 

мобільний пристрій 

 
Рябко Ігор, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Конструювання дерев’яної підставки під мобільний пристрій з 

використанням методу біоніки 

 
Сильченко Іван, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Технічне конструювання універсальної підставки 

 
Скляр Юлія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Основи технології виготовлення виробів інтер’єрного призначення у 

техніці «стрінг-арт» 

 
Скоробогатий Роман, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Шляхи розвитку інтересу майбутніх педагогів професійного навчання 

будівельного профілю до вивчення дисципліни «Виробниче навчання» 

 
Смучок Юрій, студент гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету  
Використання функціональної музики на уроках трудового навчання при 

вивченні технології художнього випалювання у 5 класі 

 
Спаських Катерина, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика впровадження в освітній процес методу вправ 

 
Супрунов Давид, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Дерев’яна етнічна іграшка як об’єкт проектування на уроках трудового 

навчання 

 
Суржик Олександр, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості організації навчання учнів ЗП(ПТ)О слюсарної справи у 

процесі виробничого навчання 

 
 



Татарін Володимир, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика навчання учнів 8 класу застосування елементів комбінаторики 

у процесі проектування модульних меблів 

 
Телегунь Андрій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Використання панно з дерева в сучасному інтер’єрі 

 
Терещенко Олександр, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Місце виробничих практик в освітньому процесі ЗП(ПТ)О 

 
Ткаченко Василь, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Формування професійної компетентності трактористів-машиністів під час 

навчання їх ремонту системи мащення ДВЗ 

 
Федоренко Василь, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Форми методичної роботи в агротехнічних інститутах в умовах 

модернізації освіти 

 
Флорескул Катерина, магістрантка Інституту фізико-технічних та 

комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича  

Особливості формування змісту профільних курсів з автосправи і 
оцінювання результатів навчання 

 
Фрульова Катерина, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розвиток просторової уяви учнів під час проектування вишитої жіночої 

сорочки 

 
Фурсей Владислав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Проектування туристичного набору із трьох предметів 

 
Хлівецький Андрій, студент гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Розроблення і використання інструкційних карт з ремонту автомобілів на 

уроках виробничого навчання ЗП(ПТ)О 

 
Ховдій Антон, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Стимулювання і підтримка високої навчально-пізнавальної активності 

учнів під час професійно-практичної підготовки у ЗП(ПТ)О 

 
 



Хом’юк Анастасія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості добору матеріалів для виготовлення в’язаної спицями кофти 

для підлітка 

 
Чередніченко Аліна, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розроблення конструкції дитячої спідниці у процесі проектно-

технологічної діяльності 

 
Чиж Андрій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика навчання учнів 6 класу проектування полички для книжок із 

застосуванням методу біоформ 

 
Чорна Антоніна, студентка факультет технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Розроблення візерунка для вишитих серветок за допомогою PowerPoint 

 
Шандурська Анастасія, студентка факультету природничої і фізико-

математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка  

Практична спрямованість занять з генетики під час розкриття теми 

«Мінливість та її генетичні засади» на прикладі прояву множинного 

алеломорфізму конюшини повзучої 

 
Шевель Олександр, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості проектування полички для дитячої кімнати 

 
Шеремет Юлія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Технологічні особливості виготовлення в’язаної ковдри учнями 9 класу 

 
Шестерикова Юлія, студентка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Урахування модних тенденцій під час проектування та виготовлення 

шалі, в’язаної гачком, на уроках трудового навчання 

 
Шумило Ганна, магістрантка Навчально-наукового інституту фізики, 

математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка  

Методичні аспекти навчання школярів технології виготовлення 

українських традиційних жіночих головних уборів 

 
 
 
 

 



СЕКЦІЯ 6. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ, УЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ. 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року, ауд. 82  

 
Голова: Секретар: 

Бондаренко Микола Іванович, Ковтун Галина, 
кандидат педагогічних наук, доцент магістрантка факультету технологічної і 

кафедри професійної освіти та професійної освіти Глухівського НПУ 
комп’ютерних технологій Глухівського ім. О. Довженка 

НПУ ім. О. Довженка  
 

Марєєва Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка  
Дослідницька компетентність майбутнього педагога як складник його 

професійної компетентності 

 
Бугай Ярослав, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Екскурсії на виставки будівельних матеріалів та технологій як засіб 

формування професійної компетентності майбутніх викладачів професійного 

навчання будівельного профілю 

 
Бірюк Максим, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Роль інноваційних технологій у розвитку педагогічної майстерності 

педагога професійного навчання 
 

Гіріченко Юлія, магістрантка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих 

робітників швейної галузі у ЗП(ПТ)О засобами кольорознавства 
 

Глушко Андрій, магістрант Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  
Особливості формування змісту профільних курсів з автосправи і 

оцінювання результатів навчання 
 

Гонтар Дмитро, студент факультет технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Сучасні будівельні матеріали та технології як засіб розвитку професійної 

особистості 
 

Гриненко Сергій, магістрант Інституту фізико-технічних та комп’ютерних 

наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  
Виготовлення наочного приладдя для проведення навчального процесу з 

інженерно-технічних дисциплін  



Денис Юлія, магістрантка Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  
Компетентнісний підхід до оцінювання результатів навчання з 

технологічних дисциплін 

 
Дмитренко Марія, студентка Професійно-педагогічного коледжу 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості роботи майстра виробничого навчання при вивченні 

операційних тем програми 

 
Заярний Андрій, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Проблемне навчання як засіб формування пізнавальних професійних 

здібностей майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю в 

процесі вивчення дисципліни «Виробниче навчання» 

 
Зінченко Юлія, студентка Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Застосування навчально-технічної документації під проведеня вступного 

інструктажу 

 
Ковтун Галина, магістрантка факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх інженерів-педагогів 

у системі університетської педагогічної освіти 
 

Козлова  Катерина,  магістрантка  факультету  технологічної  і  професійної  
освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Організаційно-педагогічні умови взаємодії майстра виробничого 

навчання і викладача спеціальних дисциплін у процесі навчання кваліфікованих 

робітників швейної галузі 

 
Константінов Єгор, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Упровадження компетентнісного підходу під час викладання 

дисципліни «Виробниче навчання» 

 
Коробко Віталій, студент Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Особливості освітньої діяльності майстра в умовах бригадних форм 

організації виробничого навчання 

 
Рак Сергій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Шляхи формуванні фахової майстерності майбутніх педагогів 

професійного навчання 

 
 



СЕКЦІЯ 7. УПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року, ауд. 74  

 
Головуючий: Секретар: 

Опанасенко Віталій Петрович, Маринченко Євгеній, 
кандидат педагогічних наук, старший аспірант факультету технологічної і 
викладач кафедри професійної освіти професійної освіти Глухівського НПУ 
та технологій сільськогосподарського ім. О. Довженка 

виробництва  

Глухівського НПУ ім. О. Довженка  
 
 

Герлянд Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України.  

Методичні засади організації дуальної форми навчання у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти для професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників сфери обслуговування та громадського харчування 

 
Демченко Надія, студентка гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету  
Дуальна система підготовки робітників в українських ліцеях 

 
Новик Артем, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Дуальна система у підготовці виробничого персоналу в Японії 

 
Поліщук Лариса, аспірантка Інституту професійно-технічної 

освіти Національної академії педагогічних наук України  
Упровадження дуальної освіти у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти залізничного профілю - перший крок до професійної готовності 

у підготовці машиністів електропоїздів 

 
Федченко Максим, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Упровадження дуальної освіти у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти: регіональний аспект 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



СЕКЦІЯ 8. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року, ауд. 74  

 
Голова: Секретар: 

Самусь Тетяна Володимирівна, Суржик Олександр, 
кандидат педагогічних наук, старший студент факультету технологічної і 
викладач кафедри професійної освіти професійної освіти Глухівського НПУ 
та технологій сільськогосподарського ім. О. Довженка 

виробництва Глухівського НПУ  

ім. О. Довженка  

 
Тітаренко Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка  
Реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивно-ресурсного центру 

 
Кулик Галина, студентка Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Проблеми впровадження інклюзивної професійної освіти 

 
Лаврова Вікторія, студентка факультету природничої і фізико-математичної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Методика застосування наочних методів навчання на уроках біології у 7 

класі спеціалізованої школи для дітей з інвалідністю 

 
Олех Артем, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Методика застосування оздоровчих технологій у професійній освіті 

 
Сторожук Марія, аспірант інституту психології імені Г. С. Костюка 

Національної академії педагогічних наук України  
Готовність до формування життєвих цінностей у дітей з особливими 

потребами як складник професійної компетентності майбутніх педагогів 

 
Сторожук Олександр, аспірант Інституту психології імені Г. С. Костюка 

Національної академії педагогічних наук України  
Готовність до співпраці з батьками дітей з розладами аутистичного 

спектру як складник професійної компетентності майбутніх педагогів 

 
 
 

 
 



СЕКЦІЯ 9. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 
Засідання секції 3 квітня 2019 року ауд. 75  

 
Голова: Секретар секції: 

Вовк Богдан Іванович, Єрмоленко Євген, 
кандидат педагогічних наук, старший аспірант факультету технологічної і 
викладач кафедри професійної освіти професійної освіти Глухівського НПУ ім. 
та технологій сільськогосподарського О. Довженка 

виробництва  

Глухівського НПУ ім. О. Довженка  

 
Григорович Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та 

початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, Пахальчук Наталя, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського  

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання 
здоров`язберігаючих технологій 

 
Vanessa Costa Das Neves, студентка факультету технологій і менеджменту 

Політехнічного інституту в Браганці (Португалія)  
Implementation of modern technology in business 

 
Величко Віталій, магістрант Інституту фізико-технічних та комп’ютерних 

наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  
Проектування та виготовлення моделі телевізійного операторського 

крана з відеокамерою 

 
Годонюк Анастасія, студентка Вінницького обласного комунального 

гуманітарно-педагогічного коледжу  
Розвиток музично-педагогічної освіти на Поділлі (друга половина 

ХХ століття) 

 
Капрош Андрій, студент Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  
Розроблення конструкції та проектування діючої демонстраційної моделі 

установки для обробки деревини різними видами фрез 

 
Канчуга Наталія, студентка Вінницького обласного комунального 

гуманітарно-педагогічного коледжу  
Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності 

майбутнього педагога-музиканта 

 
 

 
 



Кириленко Максим, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Конструктивно-технологічні рішення вогнезахисту сталевих конструкцій 

каркасів будівель 

 
Колодницька Христина, магістрантка Інституту фізико-технічних та 

комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича  

Дослідження впливу форми та розмірів поперечного перерізу балок на їх 
міцність та матеріалоємність 

 
Кривонос Марина, студентка Вінницького обласного комунального 

гуманітарно-педагогічного коледжу  
Використання педагогічних ідей В. Верховинця на уроках музики в 

контексті реалізації концепції «Нова українська школа» 

 
Малишева Махира, аспірантка Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України  
Туристична освіта в Туреччині: орієнтація на ринок праці 

 
Марія Романчук, студентка факультету маркетингу та менеджменту Академії 

соціальних наук. (Польща)  
Етапи процесу маркетингового ціноутворення 

 
Муринець Дмитро, студент факультету природничої і фізико-математичної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Методика використання інтерактивних методів на уроках біології у 

10 класі 

 
Типакова Олександра, студентка факультету туризму Академії соціальних 

наук (Польща)  
Перспективи розвитку туристичної галузі в Україні та світі 

 
Самусевіч Ольга, студентка факультету слов’янської філології Білоруського 

державного університету, м. Мінськ. (Білорусь)  
Творчість як елемент професіоналізму майбутнього фахівця 

 
Пурис Ігор, студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Вплив факторів зовнішнього середовища на успадкування кількісних 

ознак картоплі: практичний аспект 
 

Семеренко Роман, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Конструктивно-технологічні рішення ефективних стінових сталевих 

конструкцій будівель 
 

 
 



Смілик Яна, студентка факультету природничої і фізико-математичної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
До проблеми використання дидактичних ігор на уроках біології в 6 класі 

 
Терещенко Тетяна, аспірантка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  
Змістові складники організаційної компетентності майбутніх фахівців 

соціальної роботи 

 
Тишков Віталій, магістрант факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Шляхи підвищення теплоізоляційних властивостей огороджувальних 

конструкцій 

 
Ткаченко Павло, студент факультету природничої і фізико-математичної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Поглиблене розкриття генетики статі як складної генетично 

детермінованої ознаки (на прикладі коноплі посівної) 

 
Тронь Володимир, студент факультету природничої і фізико-математичної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка  

Вивчення змін генетичної структури популяції льону-довгунця засобами 

інноваційних технологій 

 
Хаванських Катерина, студентка факультету природничої і фізико-

математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка  

Розвиток пізнавальної активності учнів засобами інтерактивних 

технологій 

 
Целуйко Олександр, студент Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  
Переваги інжекторної системи живлення над карбюраторною 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


