
ВИТЯГ  

З ПРОТОКОЛУ  № 7 

 

розширеного засідання Ради факультету 

технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

26.01.2021р.                                                                          м. Глухів 

Голова – декан факультету Грудинін Б. О. 

Секретар – Гриценко Л. Г. 

 

ПРИСУТНІ: декан факультету, д-р пед. наук., доц. Грудинін Б. О., 

завідувач кафедри технологічної і професійної освіти д-р пед. наук., проф. 

Курок В. П., завідувач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва д-р пед. наук., проф. Ковальчук В.І., 

завідувач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій канд. пед. 

наук., доц. Бондаренко М. І., канд. пед. наук., доц. Ігнатенко Г. В., 

Шевель Б. О., Васенок Т.М., Білевич С.В., Хоруженко Т. А., канд. пед. наук, 

старші викладачі Самусь Т. В., Литвинова Н. В., Дещенко О. М., 

Опанасенко В. П., Вовк Б. І., Зінченко А.В.,  Маринченко І. В., 

Марченко С. С., канд. тех. наук., старший викладач Толмачов В. С., канд. 

пед. наук., асистент ., Єрмоленко Є. І., асистенти Гриценко Л. Г., 

Перунок О. М., майстер виробничого навчання Морозова О. В., здобувачі 

освіти Василенко О. О. 

 СЛУХАЛИ: декана факультету, д-ра пед. наук, доц. 

Грудиніна Б. О., про затвердження тем магістерських робіт для студентів 

магістратури І року навчання. 

УХВАЛИЛИ: призначити наступних керівників і затвердити теми 

дипломних та магістерських робіт.(Додаток № 2) 

Додаток № 2 

Теми  магістерських робіт магістрів денної та заочної форм 

навчання  спеціальності: 014 Середня освіта / 014.10 Трудове навчання 

та технології   . 

№ Виконавець Група Тема Керівник 

Денна форма навчання, спеціальність: 014 Середня освіта /  

014.10 Трудове навчання та технології 
 

1.  Сергієнко І.В. 6М-Т Методичні засади навчання 

старшокласників проєктування виробів із 

деревинних матеріалів 

Доктор пед. наук, 

проф. Курок В.П. 

 



2.  Поліщук Д.В. 6М-Т Розвиток творчого потенціалу учнів 

старшої школи в процесі проєктно-

технологічної діяльності 

Доктор пед. наук, 

проф. Курок В.П. 

3. Єрмак А.Р. 6М-Т Розвиток креативності старшокласників у 

процесі виконання проєкту «Жіноча 

сумочка» 

Доктор пед. наук, 

проф. Курок В.П. 

 
4. Сердюк Я.О. 6М-Т Формування   технологічної 

компетентності старшокласників у 

процесі проєктування та виготовлення 

виробів, в'язаних гачком 

Канд. пед. наук,  

доц. Литвин О.М. 

5. Скланда Я.С. 6М-Т Формування культурологічної 

компетентності старшокласників у 

процесі проєктування та виготовлення 

виробів, оздоблених бісером 

Канд. пед. наук,  

доц. Литвин О.М. 

6. Резниченко 

А.О. 

6М-Т Методичні засади навчання старшокласників 

проєктування та виготовлення виробів, 

в'язаних спицями 

Канд. пед. наук,  

доц. Литвин О.М. 

7. Омелечко А.В. 6М-Т Методичні засади організації проєктної 

діяльності старшокласників  по 

виготовленню виробів, вишитих бісером 

Канд. пед. наук,  

доц. Хоруженко Т.А. 

8. Лобасенко 

Н.В. 

6М-Т Методичні засади навчання 

старшокласників  проєктування 

вишитого рушника 

Канд. пед. наук,  

доц. Хоруженко Т.А. 

9. Харченко А.О. 6М-Т Методичні засади навчання учнів 10-11 

класів  проєктування дитячої сукні, вишитої 

бісером 

Канд. пед. наук,  

доц. Хоруженко Т.А. 

10. Богдашкіна 

Ю.В. 

6М-Т Формування екологічної компетентності 

старшокласників у процесі проєктування і 

виготовлення фотозони 

Канд. пед. наук,  

доц. Білевич С.В. 

11. Андреєва І.С. 6М-Т Методичні засади навчання старшокласників 

проєктування і виготовлення виробів у 

техніці пейп-арт 

Канд. пед. наук,  

доц. Білевич С.В. 

12. Самоброд Я. О. 6М-Т Методичні засади навчання старшокласників 

проєктування і виготовлення комплекту 

прикрас із бісеру 

Канд. пед. наук,  

доц. Білевич С.В. 

13. Ісай В.В. 6М-Т Методичні засади вивчення обов’язково-

вибіркового модуля «Креслення» 

Канд. пед. наук,  

доц. Благосмислов 

О.С. 
14. Крюков В.В. 6М-Т Методичні засади вивчення обов'язково-

вибіркового модуля “Комп’ютерне 

проєктування” 

Канд. пед. наук,  

доц. Шевель Б.О. 



15. Тяжлова А.С. 6М-Т Методичні засади вивчення обов'язково-

вибіркового модуля “Основи автоматики і 

робототехніки” 

Канд. пед. наук,  

доц. Шевель Б.О. 

16. Павлов В.С. 6М-Т Методичні засади вивчення обов'язково-

вибіркового модуля «Основи 

підприємницької діяльності» 

Канд. пед. наук,  

доц. Шевель Б.О. 

17. Шпак М.І. 6М-Т Методичні засади навчання старшокласників  

проєктування крісла-гойдалки 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Марченко С.С. 

18. Савощенко 

В.В. 

6М-Т Методичні засади навчання учнів 10-11 

класів створення 3D моделей на уроках 

технологій 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Марченко С.С. 

19. Паршиков 

В.М. 

6М-Т Методичні засади навчання учнів 10-11 

класів  проєктування дитячого столу- 

трансформеру 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Марченко С.С. 

20. Маханьков 

Р.Р 

6М-Т Методичні засади навчання старшокласників 

проєктування і виготовлення виробу, 

оздобленого геометричним різьбленням 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Марченко С.С. 

21. Потоцька Т.І. 6М-Т Методичні засади навчання старшокласників 

проєктування і виготовлення комплекту для 

піци з деревини. 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Дещенко О.М. 

22. Ткаченко В.С. 6М-Т Формування національно-патріотичних 

цінностей старшокласників на уроках 

технологій 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Дещенко О.М. 

23. Рожков  

А. С. 

6М-Т Методичні засади вивчення обов'язково-

вибіркового модуля “Техніки декоративно-

ужиткового мистецтва” 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Дещенко О.М. 

24. Корпан В.О. 6М-Т Методичні засади навчання старшокласників 

проєктування і виготовлення іграшки “Кінь-

гойдалка” 

Доц. Білевич І.В. 

25. Карабута О.А. 6М-Т Методичні засади навчання старшокласників 

проєктування і виготовлення пряникової 

дошки 

Доц. Білевич І.В. 

 
Заочна форма навчання, 014 Середня освіта /  

014.10 Трудове навчання та технології 
1. Журба  Ю.В. 6М-Тз Формування самоосвітньої компетентності 

старшокласників на уроках технологій 

Доктор пед. наук, 

проф. Курок В.П.  

2.  Журенко  

Н.О. 

6М-Тз Методичні засади вивчення обов'язково-

вибіркового модуля “Кулінарія” 

Доктор пед. наук, 

проф. Курок В.П. 

 



3.  Мараховка 

В.В. 

6М-Тз Формування самостійності старшокласників 

у процесі проєктування предметів інтер'єру 

Канд. пед. наук,  

доц. Литвин О.М. 

4.  Зарубій М.В. 6М-Тз Формування цифрової компетентності 

старшокласників у процесі проєктування 

виробів 

Канд. пед. наук,  

доц. Литвин О.М. 

5.  Моргун Ю.М. 6М-Тз Методичні засади вивчення обов'язково-

вибіркового модуля “Ландшафтний дизайн” 

Канд. пед. наук,  

доц. Хоруженко Т.А. 

6.  Васько І.М. 6М-Тз Методичні засади навчання 

старшокласників  проєктування вишитої 

сорочки 

Канд. пед. наук,  

доц. Хоруженко Т.А. 

7.  Донцова Н.В. 6М-Тз Методичні засади навчання 

старшокласників прєктування і 

виготовлення сумки-шопера, оздобленої 

бісером 

Канд. пед. наук,  

доц. Білевич С.В. 

8.  Остапенко 

Д.Ю. 

6М-Тз Методичні засади навчання 

старшокласників проєктування і 

виготовлення в’язаного комплекту 

(шапка, снуд) 

Канд. пед. наук,  

доц. Білевич С.В. 

9.  Пономарьова 

Т. А. 

6М-Тз Формування естетичної компетентності 

старшокласників на кроках технологій 

Канд. пед. наук,  

доц. Шевель Б.О. 

10.  Рябко  І.А. 6М-Тз Формування економічної компетентності 

старшокласників на уроках технологій 

Канд. пед. наук,  

доц. Шевель Б.О. 

11.  Коробкова  

Н.М. 

6М-Тз Конструкторсько-технологічна підготовка 

старшокласників на уроках технологій 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Марченко С.С. 

12.  Ткачова  Д.О. 6М-Тз Організація проєктної діяльності 

старшокласників на уроках технологій 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Марченко С.С. 

13.  Майоров  

В.О. 

6М-Тз Методичні засади навчання старшокласників 

проєктування та виготовлення виробів із 

деревини 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Дещенко О.М. 

14.  Лазунін О.О. 6М-Тз Методичні засади навчання 

старшокласників проєктування і 

виготовлення мисника, оздобленого 

різьбленням 

Доц. Білевич І.В. 

15.  Німак О.І. 6М-Тз Методичні засади навчання 

старшокласників проєктування і 

виготовлення виробу, оздобленого 

бісером 

Доц. Білевич І.В. 

 



Тематика магістерських робіт студентів кафедри 

професійної освіти та технологій с.-г. виробництва 
на 2020-2021р. 

№ Виконавець Група Тема Керівник 

 Денна форма навчання, спеціальність 015 Професійна освіта, спеціалізація 015.18 Технологія 

виробництва і переробки продуктів сільського господарства 

1.  Гончаров 

Олександр 

Михайлович 

6М-

Пр(М) 

Формування комунікативної 

компетентності майбутнього 

педагога професійного навчання 

Доктор пед. наук, 

професор Ковальчук 

В.І. 

2.  Медвідь Валерія 

Миколаївна 

6М-

Пр(М) 

Розвиток емоційного інтелекту 

майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Доктор пед. наук, 

професор Ковальчук В.І 

3.  Понирко Олексій 

Олександрович 

6М-

Пр(М) 

Формування професійно-

значущих якостей майбутніх 

педагогів професійного навчання 

Доктор пед. наук, 

професор Ковальчук В.І 

4.  Кізя Микола 

Сергійович 

6М-

Пр(М) 

Формування готовності до 

педагогічного партнерства 

майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Канд. пед. наук, доц. 

Ігнатенко Г.В. 

5.  Кравець Ігор 

Миколайович 

6М-

Пр(М) 

Формування готовності майбутніх 

педагогів професійного навчання 

до інноваційної діяльності  

Канд. пед. наук, доц. 

Ігнатенко Г.В. 

6.  Баранов Денис 

Сергійович 

6М-

Пр(М) 

Використання цифрових освітніх 

ресурсів у підготовці майбутніх 

педагогів професійного навчання  

Канд. пед. наук, доц. 

Ігнатенко Г.В. 

 

7.  Руденко Дмитро 

Вікторович 

6М-

Пр(М) 

Використання аудіовізуальних 

засобів навчання у підготовці 

майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Канд. пед. наук, доц. 

Ігнатенко Г.В. 

8.  Титаренко Віталій 

Григорович 

6М-

Пр(М) 

Розвиток самоосвітньої 

компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання  

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Вовк Б.І. 

9.  Росстальний 

Владислав 

Миколайович 

6М-

Пр(М) 

Методичні засади підготовки 

майбутніх педагогів професійного 

навчання засобами цифрових 

технологій в процесі професійної 

підготовки. 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Вовк Б.І. 

10.  Бондар Максим 

Володимирович   

6М-

Пр(М)  

Розвиток професійної мобільності 

майбутніх кваліфікованих 

робітників з професії «Слюсар з 

ремонту автомобілів»  

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Вовк Б.І. 

11.  Близнюк Владислав 

Олегович 

6М-

Пр(М) 

Реалізація принципів проблемно-

розвивального навчання 

кваліфікованих робітників у 

процесі професійно-теоретичної 

підготовки 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Опанасенко В.П. 

12.  Долгейко Сергій 

Миколайович 

6М-

Пр(М) 

Розвиток енергозбережувальної 

компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання 

у процесі вивчення дисциплін 

Канд. с.-г. наук, доц. 

Росновський М.Г. 



сільськогосподарського профілю 

13.  Приходін Максим 

Сергійович 

6М-

Пр(М) 

Формування підприємницької 

компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання  

Канд. с.-г. наук, доц. 

Росновський М.Г. 

14.  Мехедок Андрій 

Олександрович 

6М-

Пр(М) 

Реалізація міждисциплінарного 

підходу у професійній підготовці 

майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Канд. с.-г. наук, доц. 

Росновський М.Г. 

15.  Щербаков Сергій 

Ігорович 

6М-

Пр(М) 

Методичні засади професійної 

підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання в умовах 

дистанційної освіти. 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Опанасенко В.П. 

16.  Бутко Сергій 

Анатолійович 

6М-

Пр(М) 

Методика формування технічних 

здібностей майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Опанасенко В.П. 

17.  Крюков Дмитро 

Сергійович 

6М-

Пр(М) 

Формування фахових 

компетентностей майбутніх 

кваліфікованих робітників з 

використанням цифрових 

інструментів Google 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Опанасенко В.П. 

18.  Нишенко Сергій 

Валентинович 

6М-

Пр(М) 

Методичні засади використання 

інтерактивного навчання у 

фаховій підготовці майбутніх 

педагогів професійного навчання 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Самусь Т.В. 

19.  Пластун Владислав 

Вікторович 

6М-

Пр(М) 

Методичні засади застосування 

QR-кодів при викладанні 

дисциплін циклу професійної 

підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Самусь Т.В. 

20.  Клименко Олексій 

Юрійович 

6М-

Пр(М) 

Організаційно-методичні засади 

навчання майбутніх техніків-

електриків проєктуванню 

освітлювальної установки 

виробничих приміщень 

фермерського господарства 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Самусь Т.В. 

Заочна форма навчання, спеціальність 015 Професійна освіта, спеціалізація 015.18 Технологія 

виробництва і переробки продуктів сільського господарства 

1.  
Воскобойник  

Сергій  

Валерійович 

6М - 

Пр(М)з 

Методичні засади застосування 

дистанційних курсів у 

професійній підготовці майбутніх 

педагогів професійного навчання 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Опанасенко В.П. 

2.  
Гончарова Тетяна 

Олександрівна 

6М - 

Пр(М)з 

Розвиток лідерських навичок 

майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Доктор пед. наук, 

професор Ковальчук 

В.І. 

3.  
Забара Юрій 

Ігорович 

6М - 

Пр(М)з 

Методичний супровід діяльності 

педагога професійного навчання 

Доктор пед. наук, 

професор Ковальчук 

В.І. 

4.  
Князь  Богдан  

Ігорович 

6М - 

Пр(М)з 

Методика використання 

віртуальних динамічних моделей 

у процесі фахової підготовки 

асистент Єрмоленко 

Є.І. 



майбутніх педагогів професійного 

навчання 

5.  

Літвинов  Олексій  

Сергійович 

6М - 

Пр(М)з 

Формування компетентностей 

енерго-та ресурсозбереження в 

АПК у професійній підготовці 

майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Канд. с.-г. наук, доц. 

Росновський М.Г. 

6.  Перепічай  

Станіслав  

Валерійович 

6М - 

Пр(М)з 

Упровадження засобів 

дистанційного навчання під час 

вивчення фахових дисциплін 

асистент Єрмоленко 

Є.І. 

7.  

Радчук  Микола  

Вікторович 

6М - 

Пр(М)з 

Упровадження нетрадиційних 

організаційних форм у фахову 

підготовку майбутніх педагогів 

професійного навчання  

 

Канд. пед. наук, доц. 

Ігнатенко Г.В. 

8.  

Романов  Максим  

Вадимович 

6М - 

Пр(М)з 

Особистісно професійний 

розвиток майбутніх педагогів 

професійного навчання в процесі 

фахової підготовки 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Вовк Б.І. 

9.  

Шевцов Андрій 

Олександрович 

6М - 

Пр(М)з 

Методика використання сервісів 

Google у фаховій підготовці 

майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Канд. пед. наук, ст. 

викл. Самусь Т.В. 

 

Теми магістерських робіт по кафедрі ПОКТ 
спеціальність 015 Професійна освіта (Будівництво) 

Денна форма навчання 
Група 6М-ПР(Б) 

 
№ Магістрант Тема Науковий керівник 

1.  Бидненко М.О. 

Розробка методичного комплексу для 

проведення практичних занять з дисципліни 

«Сучасні будівельні матеріали та технології їх 

застосування». 

канд. пед. наук, доц. 
Бондаренко М.І. 
 

2.  Матюха Б. В. 
Розробка методичного комплексу для проведення 
практичних занять з дисципліни «Інженерні 
мережі та обладнання». 

канд. пед. наук, доц. 
Бондаренко М.І. 
 

3.  Пустовой Г.В. 
Розробка методичного комплексу для 
дистанційного навчання з дисципліни  
«Реконструкція будівель і споруд ». 

канд. пед. наук, доц. 
Бондаренко М.І. 
 

4.  Каганцов М.В. 
Розробка методичного комплексу для 
проведення практичних занять з дисципліни 
«Архітектура будівель і споруд» 

канд. пед. наук, доц. 
Бондаренко М.І. 
 

5.  Михальчук В.М. 
Проєктування і розрахунок підсилення 

сталевих балок і ферм та методика 

застосування проблемно-ігрових технологій 

канд. пед. наук, ст. викл. 
Хоменко О.Г. 

6.  Нємцев А.О. 

Підвищення надійності та довговічності 
сталевих конструкцій будівель та методика 
розвитку професійних інтересів здобувачів 
освіти  

канд. пед. наук, ст. викл. 
Хоменко О.Г. 

7. 1 Ігнатенко М.І. 
Проєктування сталевих конструкцій будівель 
і споруд з урахування корозійної небезпеки та 
методика застосування тестових технологій 

канд. пед. наук, ст. викл. 
Хоменко О.Г. 



8.  Рипа В.І. 

Методика проведення практичних занять з 
дисципліни «Будівельні конструкції» із 
застосуванням програмного комплексу ПК 
SCAD 

канд. пед. наук, ст. викл. 
Хоменко О.Г. 

9.  Лавриненко А.С. 

Особливості тестового контролю знань 
здобувачів освіти з дисципліни «Будівельна 
механіка» з використанням сучасних 
комп`ютерних тестових систем 

канд. пед. наук, ст. викл. 
Хоменко О.Г. 

10. Бербеничук В.В. 
Проєктування енергоефективних будинків на 
основі сучасних фасадно-інтегрованих 
технологій 

Доктор техн. наук, 
проф. Лівінський О.М. 
 

11. Дмитриченко О.Р. 

Розрахунок несучих конструкцій каркасів 
навісних фасадних систем та методика 
використання мультимедійних технологій 

доктор техн. наук, проф. 
Лівінський О.М. 
 

12. Заярний А.Ю. 
Проєктування сталевих конструкцій з 
регулюванням зусиль та методика 
застосування проєктних технологій навчання 

доктор техн. наук, проф. 
Лівінський О.М. 
 

13. Личов А.О. 
Оцінювання корозійної небезпеки сталевих 
конструкцій та методика застосування 
проблемного навчання 

доктор техн. наук, проф. 
Лівінський О.М. 
 

14. Константинов Є.В. 
Особливості розрахунку навантаження і 
впливів на покриття будинків у вітчизняних і 
європейських нормах проєктування 

доктор техн. наук, проф. 
Лівінський О.М. 
 

15. Бугай Я.О. 
Розробка методичного комплексу лабораторних 
робіт з дисципліни «Будівельні матеріали та 
вироби» 

доктор техн. наук, проф. 
Єсипенко А.Д. 
 

16. Тимченко В.Ю. 
Розробка ефективних технологій  утеплення 
фасадів з методикою викладання теми 

доктор техн. наук, проф. 
Єсипенко А.Д. 
 

17. Шпетний В.Ю. 
Аналіз і дослідження сучасних будівельних 
матеріалів та вибір технологій їх 
застосування з методикою викладання теми 

доктор техн. наук, проф. 
Єсипенко А.Д. 
 

18. Ліманський Р.В. 
Дослідження проектних рішень опорядження 
інтер’єрів і екстер’єрів будівель з методикою 
викладання теми 

доктор техн. наук, проф. 
Єсипенко А.Д. 
 

19. Медвідь Р.К. 
Дослідження методологічних основ збереження 
архітектурних комплексів історичних міст з 
методикою викладання теми 

доктор техн. наук, проф. 
Єсипенко А.Д. 
 

20. Пилипенко Р.М. 
Застосування ВІМ-технологій у процесі 
фахової підготовки майбутніх педагогів 
професійного навчання 

канд. техн. наук, ст. 
викладач Толмачов В.С. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Теми магістерських робіт по кафедрі ПОКТ 
спеціальність 015. Професійна освіта (Будівництво) 

Заочна форма навчання 
Група 6М-ПР(Б)з 

 

1 Ковальова О.О. 
Визначення особливостей прийомів формування 
архітектурно-планувальної організації міської забудови з 
методикою викладання теми 

канд. техн. наук, ст. 
викладач Толмачов В.С. 

2 Мартусь С.М. 
Розробка технологічних рішень щодо підвищення їх 
надійності горищних дахів з методикою викладання теми 

канд. техн. наук, ст. 
викладач Толмачов В.С. 

3 Муковоз І. М. 
Дослідження особливостей будівництва народного житла 
в Україні з методикою викладання теми.   

канд. техн. наук, ст. 
викладач Толмачов В.С. 

4 Храпунов О.В. 
Дослідження будівель культових споруд в Україні з 
розробкою методичного забезпечення викладання теми 

канд. техн. наук, ст. 
викладач Толмачов В.С. 

5 Процків М.С. 
Вибір ефективних технологічних рішень для  виконання 
внутрішнього опорядження будівель з методикою 
викладання теми 

канд. пед. наук, доц. 
Бондаренко М.І. 
 

6 Яременко І.О. 
Особливості формування архітектурно-планувальної 
організації міської забудови з методикою викладання теми 

канд. пед. наук, доц. 
Базурін В.М. 

 

Теми магістерських робіт по кафедрі ПОКТ 

спеціальність 015. Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

денна форма навчання 

Група 6М-ПР(К) 
 

1 Баль А.М. 

Формування творчих здібностей майбутніх 
кваліфікованих робітників швейної галузі у процесі 
вивчення спецдисципліни «Моделювання швейних 
виробів». 

канд. пед. наук, доц. 
Васенок Т.М. 

2 Зінченко А.В. 
Формування професійних компетентностей 
технологіями дистанційного навчання в закладах 
професійної освіти швейного профілю. 

канд. пед. наук, доц. 
Васенок Т.М. 

3 Булгак Ю.В. 
Використання національних традицій у процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців швейної 
галузі. 

канд. пед. наук, доц. 
Васенок Т.М. 

4 Москаленко А.О. 
Використання стем-технологій швейної галузі у процесі 
фахової підготовки здобувачів професійної освіти. 

канд. пед. наук, доц. 
Васенок Т.М. 

5 Забіяка А.О. 
Формування у майбутніх викладачів професійної освіти 
профорієнтаційної компетентності. 

канд. пед. наук, доц. 
Васенок Т.М. 

6 Сотнікова Є.С. 
Інноваційні педагогічні підходи на заняттях з курсу 
«Матеріалознавство швейного виробництва». 

канд. пед. наук,  
ст. викладач 
Маринченко І.В. 

7 Загорулько Г.О. 
Формування творчої компетентності під час вивчення 
спецпредметів швейного профілю майбутніх здобувачів 
професійної освіти. 

канд. пед. наук,  
ст. викладач 
Маринченко І.В. 

8 Кондрашова С.В. 
Розвиток просторового мислення майбутніх педагогів 
професійного навчання під час фахової підготовки. 

канд. пед. наук,  
ст. викладач 
Маринченко І.В. 

 

Декан факультету ТПО                  Грудинін Б. О. 

 

 

Секретар                                         Гриценко Л. Г. 
 


