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Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної 

майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» 
 

 

Голова оргкомітету: 

Курок Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, ректор 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 
 

Заступники голови: 

Кузнецова Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

перший проректор Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка; 

Ткаченко Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Ковальчук Василь Іванович – доктор педагогічних наук, професор, 

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; 

Барановська Лілія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти 

Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету;  

Бурчак Станіслав Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент, 

декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

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; 

Самойленко Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, директор 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській 

області; 

Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

Сидоренко Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, 

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України;  



2 

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»; 

Ігнатенко Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
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Олександра Довженка; 
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наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
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Самусь Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
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Олександра Довженка, заступник декана факультету технологічної і 

професійної освіти; 

Вовк Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка; 

Опанасенко Віталій Петрович – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва 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; 

Харченко Анна Олександрівна – старший лаборант кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ № 1 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
 

Керівник секції:  

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач 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: 

Індивідуалізація навчання учнів старшої профільної школи: досвід 

реалізації в умовах дистанційного та змішаного форматів організації 

освітнього процесу 

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, дійсний член 

(академік) НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, 

віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України. 

 

Імплементація системи розвитку педагогічної майстерності майбутніх 

педагогів професійного навчання в Глухівському національному 

педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету  імені 

Олександра Довженка. 

 

Дидактичний потенціал засобів інформаційних технологій в умовах 

організації освітнього процесу в дистанційному форматі в старшій 

профільній школі 

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

учений секретар Інституту педагогіки НАПН України. 

 

Аналіз досліджень з цифрової безпеки в галузі вищої освіти 

Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту  

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; 
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Прокоф’єва Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій Національного авіаційного університету. 
 

Роль школи педагогічної майстерності в розбудові освітнього 

середовища закладу вищої освіти 

Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки і психології професійної освіти Національного 

авіаційного університету. 
 

Організаційно-дидактичні умови організації освітнього процесу в 

старшій профільній школі на засадах індивідуалізації навчання 

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. 
 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до розроблення та 

запровадження соціальних інновацій 

Лаврентьєва Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної 

роботи Університету імені Альфреда Нобеля. 
 

Професійний розвиток викладачів закладів професійної освіти в 

умовах воєнного стану 

Петренко Лариса Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 
 

Ефективна навчальна комунікація як основа педагогічної 

майстерності викладача 

Гриджук Оксана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного 

університету України. 
 

Концептуальні засади підготовки майбутніх педагогів у контексті 

сучасних суспільних викликів 

Андрощук Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету. 
 

Проблеми та перспективи підготовки майбутніх педагогів до 

організації позаурочної діяльності учнів 

Андрощук Ігор Петрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 
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Управління розвитком soft-skills фахівців інноваційного типу 

Романова Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України. 

 

Полівекторність дослідницької діяльності майбутнього вчителя 

початкових класів: гармонізація пріоритетів 

Сущенко Лариса Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького 

національного університету. 

 

Підготовка майбутніх фахівців в умовах інформаційно-освітнього 

середовища в педагогічних університетах  
Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 

Розширення комунікативних навичок викладачів іноземної мови в 

рамках системи неперервної професійної освіти 

Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського; 

Вербецька Еліна Віталіївна, магістр Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 

 

Медіакультура в освітньому просторі інформаційного суспільства 

Скринник Михайло Антонович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного 

університету України. 

 

Культурологічна спрямованість професійної підготовки інженерних 

кадрів – педагогічна парадигма її оновлення 

Сущенко Роман Віталійович, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри транспортних технологій Національного університету 

«Запорізька політехніка». 

 

Сучасні тенденції вдосконалення професійної освіти у світі 

Мандрагеля Володимир Андрійович, доктор філософських наук, 

професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 
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Оновлення підходів до розвитку людських ресурсів освітньої галузі 

як вимога часу 

Ткаченко Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, доцент. 

 

Прояви педагогічної майстерності в професійній діяльності 

працівників центрів кар’єри закладів освіти 

Базиль Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

учений секретар, провідний науковий співробітник лабораторії професійної 

кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України. 

 

Підготовка фахівців вищої кваліфікації в умовах воєнного стану 

Кобаль Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту  

Мукачівського державного університету. 

 

Складові загальної академічної культури студентства 

Бахтіярова Халідахон Шамшитдінівна, кандидат педагогічних наук,  

професор Національного транспортного університету; 

Голубєва Марія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 

Рябець Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних. наук,  старший 

викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Особливості підготовки майбутніх педагогів до інноваційної 

діяльності 

Замрозевич-Шадріна Світлана Романівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Стратегія розвитку підготовки педагога з питань безпеки та здоров’я 

Заплатинський Василь Миронович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

 

Розвиток педагогічної майстерності вчителів початкової школи в 

умовах освітніх трансформацій 

Шерудило Андрій Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Глухівського національного педагогічного університету  імені Олександра 

Довженка. 
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Дидактичні засади підготовки фахівців з оцінювання медичних 

технологій у системі післядипломної освіти 

Білоусова Наталя Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри прикладної медицини Університету економіки і права «КРОК». 

 

Використання ментальних карт і swot-аналізу в процесі підготовки 

майбутніх педагогів 

Зінченко Володимир Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Головні принципи професійного розвитку викладача закладу 

професійної освіти 

Тарасюк Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Головні принципи професійного розвитку викладача закладу 

професійної освіти 

Купрієвич Вікторія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України. 

 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійної 

діяльності в умовах дистанційного навчання 

Зубцова Юлія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. 

 

Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до науково-

дослідної діяльності 

Самсонова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного 

університету. 
 

Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до професійної творчої діяльності 

Скірко Ганна Захарівна, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. 

 

Сучасні методи дизайн-проєктування в підготовці майбутнього 

педагога закладу професійної освіти швейного профілю 
Корницька Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 



8 

Особливості організації освітнього процесу в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти в сучасних умовах 

Масліч Світлана Володимирівна, доцент кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. 

 

Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

використання онлайн-платформ для проведення логопедичних занять із 

дітьми 

Марєєва Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства 

Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук,  доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Організація освітнього процесу в ЗДО в умовах воєнного стану 

Куліш Інна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Трендові інновації в освіті 

Беспарточна Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри психології, педагогіки та філософії, Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського; 

Гайкова Анна Романівна, магістр Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 

 

Психолого-педагогічні умови створення в закладі вищої освіти  

інноваційного освітнього середовища особистісного розвитку майбутніх 

працівників соціальної сфери 

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Законодавчі ініціативи розвитку державно-приватного партнерства у 

сфері професійної освіти 

Кравець Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

дослідник, завідувач лабораторії зарубіжних систем  професійної освіти і 

навчання Інституту професійної освіти НАПН України. 
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Психологічна адаптація здобувачів освіти спеціальності «Дошкільна 

освіта» до умов освітнього процесу під час війни 

Тітаренко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного 

університету імені Олександра Довженка. 
 

Формування професійної майстерності педагогів-інструкторів 

авіаційних закладів освіти  

Смолінчук Лариса Симонівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки і психології професійної освіти Національного 

авіаційного університету. 
 

Формування економічної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання засобами ІКТ 

Шевель Борис Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент  

кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Критерії та показники моніторингу якості професійної підготовки  

фахівців у закладах фахової передвищої освіти 

Ямковий Олександр Юрійович, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи ВСП «Фаховий коледж 

інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету». 
 

Професіоналізація педагогічного персоналу закладів післядипломної 

педагогічної освіти: андрагогічний вимір 

Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України. 
 

Організація консалтингової діяльності в закладі позашкільної освіти 

в умовах дистанційної взаємодії 

Філімонова Тетяна Василівна, директор КПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 
 

Організація освітнього процесу в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти Дніпропетровщини на підприємницькій спроможності 

Василиненко Віктор, директор НМЦ ПТО в Дніпропетровській області; 

Ващенко Алла, методист НМЦ ПТО в Дніпропетровській області.  
 

Викладач іноземної мови як організатор міжкультурного спілкування 

Хунвей Чжоу, кандидат філологічних наук, викладач Університету 

Хучжоу. 
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Сучасні інформаційні потоки в управлінні закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Бахмацька Марина Василівна, заступник директора з навчальної роботи 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. 

 

Складові професійної майстерності викладача іноземної мови 

Чжан Сінь, кандидат філософських наук, викладач, Університет Хучжоу. 

 

Професійна підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в 

сучасних умовах на основі компетентнісного підходу 

Лісневська Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Сучасні стратегії підготовки фахівця соціальної сфери в умовах 

закладів вищої освіти 

Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Організація управління самостійною роботою слухачів курсів 

підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану 

Ільїна Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри професійної і 

вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Види і джерела інформації в системі управління закладами фахової 

передвищої освіти 

Красних Олена Володимирівна, завідувач відділу навчально-виробничої 

практики Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий 

коледж Державного Університету Економіки і Технології». 

 

Особистісна саморегуляція як фактор психологічної готовності 

студента до професійної діяльності 

Богуца Юлія Михайлівна, викладач психології першої категорії, ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Сучасні тенденції та шляхи співпраці закладів П(ПТ)О з 

потенційними роботодавцями 

Ігнатенко Сергій Віталійович, викладач Державного навчального 

закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та 

автотранспорту», кандидат педагогічних наук, доцент. 
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Сучасний майстер виробничого навчання 

Дворянова Тетяна Олександрівна, викладач англійської мови вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
 

Проблеми розвитку державно-приватного партнерства в країнах 

Європейського Союзу 

Вороніна-Пригодій Дар’я Анатоліївна, молодший науковий співробітник 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійної освіти НАПН України. 
 

 Удосконалення дослідницької культури вчителя 

Сердюк Галина Анатоліївна, аспірантка Інституту професійної освіти 

НАПН України 
 

Підтримка державою міжнародної економічної мобільності та 

залучення стейкхолдерів як важливі чинники забезпечення якості 

професійної підготовки економістів у закладах вищої освіти КНР 

Цицюра Ксенія Валеріївна, аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України. 
 

Формування індивідуального стилю професійної діяльності 

майбутнього психолога в умовах воєнного стану 

Пеня Вікторія Володимирівна, аспірантка кафедри інноваційних 

технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені 

Альфреда Нобеля. 
 

Майстерність, творчість, витвір: лінгвофілософський аспект  

Будугай Андрій Олександрович, асистент кафедри мовної підготовки 

Білоцерківського національного аграрного університету. 

 

Музична професійна освіта в Китаї: традиції та інновації 

Ван Яньсуй, аспірант Сумського педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; 

Науковий керівник: Гончарено О. В., кандидат мистецтвознавства, 

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та 

культурології Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 

 

Роль неформальної освіти в професійному становленні майбутніх 

педагогів професійного навчання 

Демченко Михайло Сергійович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Аксіологічні виміри соціокультурної адаптації слухачів-іноземців на 

підготовчих відділеннях в університетах України 

Сіра Лариса Іванівна, аспірантка кафедри дошкільної та початкової 

освіти Запорізького національного університету. 
 

Формування лідерських навичок учнів: реалії сьогодення 

Єрмак Тетяна Миколаївна, аспірантка Інституту педагогіки НАПН 

України. 
 

Формування громадянської свідомості майбутніх бакалаврів 

професійної освіти в процесі вивчення соціально-гуманітарних 

дисциплін: сучасні актуалітети 

Костенко Дмитро Валентинович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Якість освіти в професійній освіті: виклики сьогодення 

Рогальська Вікторія Юріївна, здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) Житомирського 

державного університету імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
 

Формування готовності майбутніх педагогів-вокалістів до самостійної 

роботи в процесі фахової підготовки 

Симонян Віталій Вікторович, здобувач  освітньо-наукового рівня вищої 

освіти, спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Мукачівського державного університету. 
 

Тестування як засіб педагогічної діагностики майбутніх педагогів 

Лазар Вадим Миколайович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Використання музичної спадщини композиторів М. Лисенка, 

М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового на уроках 

музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» 

Остапенко Дарина Володимирівна, студентка  факультету дошкільної 

освіти та музичного мистецтва КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний 

коледж»; 

Науковий керівник: Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики 

музичного виховання КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 

 



13 

Педагогічні умови адаптації студентів інженерно-педагогічних 

спеціальностей 

Величко Каріна Олександрівна, студентка факультету дошкільної і 

технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету; 

Науковий керівник: Волкова Н. В. кандидат педагогічних наук, доцент 

Криворізького державного педагогічного університету. 
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СЕКЦІЯ № 2 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА XXI СТОЛІТТЯ:  
ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ ТА РЕАЛІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 
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, старший 

викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

ВИСТУПИ: 

Педагогічна логістика в управлінні професійним розвитком 

педагогічних працівників закладів освіти 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної і вищої освіти  ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-методичного 

центру  професійно-технічної освіти в Чернівецькій області. 

 

Основні засади розвитку спроможності щодо оцінювання на основі 

компетентностей для різних цільових груп здобувачів професійних 

кваліфікацій  

Мірошниченко Катерина Борисівна, президент ГО «Всеукраїнська 

асоціація працівників професійно-технічної освіти». 

 

Здатність до фасилітації та менторства як специфічна компетентність 

педагогів ЗВО 

Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри освіти  та управління навчальним закладом  Класичного 

приватного університету; 

Андрєєва Катерина Олександрівна, аспірантка кафедри освіти та 

управління навчальним закладом  Класичного приватного університету. 

 

Психолого-педагогічна майстерність консультанта з молодіжного 

підприємництва: сутнісні характеристики 

Орлов Валерій Федорович, доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту 

професійної освіти НАПН України. 
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Сучасні тенденції формування полікультурної компетентності 

майбутніх педагогів професійного навчання 

Атрощенко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної,  початкової освіти та освітнього 

менеджменту Мукачівського державного університету. 

 

Професійні компетентності як основа забезпечення освітніх 

стандартів майбутнього соціального працівника 

Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Роль і місце педагогічної практики у формуванні фонетичної 

компетентності майбутніх учителів мовно-літературної освітньої галузі 

Кузнецова Галина Петрівна, перший проректор Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Релігія і війна: висвітлення проблеми в освітньому процесі ЗВО 

Бучма Олег Васильович, кандидат філософських наук, доцент, старший 

науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН 

України. 

 

Інклюзивна компетентність учителя як важлива складова 

педагогічної майстерності 

Кучерак Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри методики професійної освіти  та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Роль конкурсів педагогічної майстерності у професійному 

становленні сучасного педагога 

Сербалюк Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Особливості формування проєктних умінь у магістрів професійної 

освіти під час педагогічної практики 

Герніченко Іван Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 
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Навички ефективної комунікації вчителів для успішної взаємодії з 

учнями 

Гузенко Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

 

Інклюзивна компетентність як складова професійного становлення 

педагога 

Хренова Вікторія Валеріївна, кандидат педагогічних наук,  доцент 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 

 

Формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів 

професійної освіти 

Великодний Денис Олександрович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 

Криворізького державного педагогічного університету. 

 

Інтерпретація результатів дослідження базових професійних 

компетенцій майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій 

Волкова Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент  

кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького 

державного педагогічного університету. 

 

Особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності 

майбутнього вчителя засобами лінгвориторичної діяльності 

Слижук Олеся Алімівна, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри 

української літератури Запорізького національного університету. 

 

Особливості професійної компетентності майбутніх інструкторів з 

фізичної культури ЗДО в умовах сьогодення 

Хлус Наталія Олександрівна, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Інтерпретація отриманих результатів дослідження з формування 

базових професійних компетенцій 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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Інтеракція як ефективний засіб розвитку фахової компетентності 

здобувача професійної освіти 

Єрмоленко Андрій Борисович, кандидат політичних наук, доцент, 

завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Проєктування як засiб формування професiйноï компетентностi 

майбутнiх педагогiв професiйного навчання 

Васенок Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та  комп’ютерних технологій Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Науково-методичні аспекти розвитку рефлексивних умінь майбутніх 

учителів початкової школи 

Андрющенко Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного 

університету. 

 

Формування риторичної компетентності майбутнього вихователя 

дітей дошкільного віку: проблеми та пошуки 

Курінна Алла Феліксівна, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. 

 

Формування екологічної грамотності в системі професійної 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання 

Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Формування соціально-психологічної компетентності майбутніх 

спеціалістів з логістики 

Позняк Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук доцент 

кафедри логістики Національного авіаційного університету; 
Лакомова Марія Сергіївна, студентка Національного авіаційного 

університету. 

 

Формування ключових компетентностей у майбутніх учителів 

музичного мистецтва 

Твердохліб Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики музичного виховання КЗВО 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 
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Професійно актуальні здатності як домінанти ключових 

компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників 

Однорог Галина Володимирівна, доктор філософії, Інститут професійної 

освіти НАПН України. 

 

Компетентність педагога: реалії сьогодення 

Бикова Тетяна Борисівна, доктор філософії, викладач фахових 

дисциплін вищої категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 

 

Професійна компетентність майбутніх майстрів виробничого 

навчання  

Шилко Сергій Олексійович, завідувач відділення професійної освіти, 

викладач фахових дисциплін вищої категорії, старший викладач ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Дидактичні засади формування професійної компетентності 

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» НАПН України. 

 

Професійна компетентність педагога –  передумова якісної освіти 

Антонюк Людмила Анатоліївна, старший викладач кафедри 

професійної і вищої освіти  Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Педагогічні умови підвищення професійної компетентності вчителя 

фізичної культури закладів вищої освіти 

Цись Наталія Олександрівна, асистент кафедри теорії і методики 

дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 

 

Методика формування необхідних ключових компетентностей щодо 

захисту Вітчизни в студентів коледжу 

Буц Людмила Вікторівна, викладач біології та психології вищої категорії 

ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
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Формування вміння самостійно отримувати знання під час 

проходження педагогічної практики в закладі професійної (професійно-

технічної) освіти 

Д’ячков Петро Романович, викладач спецдисциплін вищої категорії, 

викладач-методист ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 

 

Розвиток геопросторового мислення студентів як результат 

формування картознавчої компетентності на заняттях з географії 

Приходько Наталія Анатоліївна, викладач біології та географії вищої 

категорії, старший викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка». 

 

Уживання термінів і професіоналізмів у мовленні як одна з ознак 

компетентності майбутнього педагога 

Сорока Оксана Леонідівна, викладач української мови і літератури вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Розвиток іншомовної міжкультурної компетенції майбутніх педагогів 

Федотенко Людмила Григорівна, викладач англійської мови вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

будівельного профілю засобами графічних інформаційних технологій 

Базурін Сергій Миколайович, майстер виробничого навчання Державного 

навчального закладу «Глухівське вище професійне училище». 
 

Особливості професійно-педагогічної діяльності майбутніх педагогів 

професійного навчання автотранспортного профілю 

Майстренко Наталія Миколаївна, аспірантка  Глухівського 

національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 
 

Дидактичні засади формування професійної компетентності 

майбутніх операторів поштового зв’язку 

Кайтановська Ольга Миколаївна, аспірантка, науковий співробітник 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 
 

Психологічні навички педагога в сучасних реаліях системи освіти 

Колодяжний Сергій Миколайович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Складові управлінських компетентностей у підготовці майбутніх 

менеджерів освітньої галузі  

Дудчак Ганна Павлівна, аспірантка кафедри освіти та управління 

навчальним закладом  Класичного приватного університету. 

 

Нові професійні ролі та завдання сучасного викладача хімії в 

контексті реалізації інноваційної спрямованості освітнього процесу 

Рудченко Вікторія Андріївна, аспірантка кафедри дошкільної та 

початкової освіти Запорізького національного університету. 

 

Роль міждисциплінарної компетентності в професійній підготовці 

майбутніх бакалаврів з теплоенергетики  

Кучер Андрій Миколайович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Готовність майбутніх фахівців з електроніки до професійної 

діяльності 

Бойко Лідія Костянтинівна, аспірантка кафедри технологічної та 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка; викладач ЗВО ВСП «Класичний фаховий 

коледж Сумського державного університету». 

 

Трансверсальні компетентності педагога ХХІ століття як вимога часу 

Юань Веньцзін, аспірантка  Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. 

 

Формування професійної компетентності 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, директорка Вищого професійного 

училища № 3. 

 

Розроблення конструкції та технології виготовлення установки для 

вимірювання ударної в’язкості 

Бурак Іван Іванович,  студент Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; 

Науковий керівник: Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, 

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,  професор 

кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

 



21 

Організація і форми самостійної роботи майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Пахомов Володимир Сергійович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

  

Проєктувальна компетентність майбутнього педагога професійного 

навчання як складова професійної підготовки 

Рожков Олександр Миколайович, магістрант кафедри професійної освіти 

та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Формування соціально-рефлексійної компетентності вчителя 

початкових класів у навчально-реабілітаційному центрі 

Зюбровська Ольга Андріївна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Формування конфліктологічної компетентності педагогічних 

працівників інклюзивної освіти 

Загалевич Валентина Леонідівна, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

  

Формування батьківської компетентності в родинах дітей з  

порушеннями психофізичного розвитку 

Ящук Надія Миколаївна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Методика формування практичних умінь майбутніх педагогів у 

сучасних умовах професійної освіти 

Салацька Юлія Володимирівна, здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) Житомирського 

державного університету імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
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СЕКЦІЯ № 3 

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
 

Керівник секції:  

Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України.  

Секретар:  

Росновський Микола Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

ВИСТУПИ: 

Удосконалення викладання як сучасна тенденція розвитку 

Європейського простору вищої освіти 

Драч Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук,  доцент, директор  

Інститут вищої освіти НАПН України. 
 

Ефективне онлайн-навчання в закладах вищої освіти в умовах 

воєнного часу (з досвіду роботи) 

Цюняк Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 
 

Сучасні вектори розвитку педагога професійної школи 

Самойленко Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, директор 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській 

області. 
 

Використання дистанційних освітніх технологій у викладанні 

економічних дисциплін 

Данилюк Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 
 

Роль академічної культури в процесі професійної підготовки 

майбутніх педагогів 

Фенцик Оксана  Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Мукачівського  державного університету. 
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Специфіка професійної діяльності старшого майстра закладу 

професійної освіти в умовах реформування галузі  

Кулішов Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Сприяння розвитку професіоналізму та педагогічної майстерності 

майбутнього викладача в українському академічному середовищі 

Возняк Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького 

державного педагогічного університету. 

 

Оптимізація самостійної навчальної діяльності студентів інженерно-

педагогічних спеціальностей в умовах дистанційного навчання 

Цись Олег Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 

Криворізького державного педагогічного університету. 

 

Організація науково-дослідницької діяльності  майбутніх інженерів-

педагогів транспортного профілю на заняттях із фахових дисциплін 

Філатов Сергій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання 

Криворізького державного педагогічного університету. 

 

Методика вивчення безпеки дорожнього руху в особливих умовах 

студентами транспортного профілю 

Погорєлов Михайло Григорович, доктор філософії, доцент кафедри теорії 

і практики технологічної та професійної освіти Донбаського державного 

педагогічного університету. 

 

Психологічна компонента професійної майстерності науково-

педагогічного працівника з організації пропедевтичної підготовки 

іноземних студентів 

Тимчук Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Білоцерківського національного аграрного університету. 

 

Майстерність викладача закладу вищої освіти з формування 

полікультурної компетентності в студентів соціономічних 

спеціальностей 

Заслужена Алла Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології Національного авіаційного університету. 
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Реалізація методу Сімпсона в GOOGLE таблицях як методичний 

прийом під час вивчення інтегралів 

Пархоменко Олександр Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри фізики та математики Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського; 

Мохонько Маріанна Олександрівна, студентка Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського; 

Велика Тетяна Анатоліївна, студентка Миколаївського національного 

університету  імені В. О. Сухомлинського. 
 

Дизайн-мислення в роботі педагога 

Кінах Неля Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної  педагогічної 

освіти; 

Рубльова Наталія Олександрівна, заступник директора з проєктної 

діяльності та платних послуг Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 
 

Формування в студентів вторинної мовної ідентичності в навчанні 

англійської мови 

Глушаниця Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету. 
 

Педагогічне керівництво самостійною роботою здобувачів освіти 

Балагура Олена Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету; 

Середіна Інна Анатоліївна, завідувач навчальної лабораторії кафедри 

філософії та педагогіки Національного транспортного університету. 
 

Мотиваційна готовність учителя фізичної  культури в умовах Нової 

української школи 

Цись Дмитро Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики фізичного виховання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Переваги та недоліки дистанційного навчання майбутніх педагогів 

Хоруженко Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Риторична підготовка фахівця дошкільної освіти до публічного 

виступу 

Гордій Ніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики дошкільної освіти Глухівського НПУ імені Олександра 

Довженка. 
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Створення футажу навчального призначення 

Криворот Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів 

Інституту професійної освіти НАПН України. 

 

Педагогічне спілкування з учнями та студентами під час воєнних дій 

Біліченко Тетяна Михайлівна, доктор філософії, викладач педагогіки та 

фахових дисциплін вищої категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка». 
 

Добір і структурування навчального матеріалу з дисципліни 

«Технологія обробки матеріалів з практикумом» 

Міщенко Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, старший 

викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету. 
 

Формування результатів навчання з дисципліни «Пакети прикладних 

програм» 

Білик Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету. 
 

Засади підготовки майбутніх бакалаврів автосправи із застосуванням 

Smart-комплексів 

Корєхов Артем Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету. 
 

Розвиток конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих 

робітників на сучасному ринку праці через можливості діджиталізації 

Прокопенко Юлія Володимирівна, методист Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти в Запорізькій області. 
 

Модель розвитку педагогічної майстерності майбутніх педагогів у 

процесі професійної підготовки 

Чорна Ганна Володимирівна, викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти Запорізького національного університету. 
 

Професійно-прикладна фізична підготовка здобувачів освіти 

фахового коледжу 

Гаркавина Сергій Михайлович, викладач фізичного виховання першої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 



26 

Деякі способи організації практичних робіт з математики 

Ковальова Ольга Іванівна, викладач математики першої категорії ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
 

Організація позанавчальної роботи з хімії 

Решетняк Наталія Вікторівна, викладач педагогіки вищої категорії, 

викладач-методист ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 
 

Індивідуалізація навчання в умовах сучасної професійної школи 

Сєврюкова Валентина Єгорівна, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії, старший викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка». 
 

Шляхи впровадження інноваційної діяльності майстрів виробничого 

навчання 

Синиця Дмитро Олександрович, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
 

Інтерактивні заняття з wordwall 

Кравчук Андрій Віталійович, викладач фізики Житомирського 

агротехнічного фахового коледжу; 

Рибак Тетяна Миколаївна, викладач іноземних мов Житомирського 

агротехнічного фахового коледжу. 
 

Методичні аспекти використання відеоматеріалів під час вивчення 

технік художньої обробки матеріалів в умовах дистанційного навчання 

Пястук Оксана Володимирівна, майстер виробничого навчання кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 
 

Формування готовності до педагогічного партнерства майбутніх 

педагогів професійного навчання в процесі педагогічних практик 

Ігнатенко Ксенія Володимирівна, аспірантка Глухівського 

національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 
 

Педагогічний аспект підготовки бакалаврів з англійської філології в 

університетах Австралії 

Журавель Наталія Вікторівна, аспірантка кафедри педагогіки та 

психології професійної освіти Національного авіаційного університету. 
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Наступність у професійній підготовці майбутніх учителів початкових 

класів у системі «коледж – університет» на засадах праксеологічного 

підходу 

Джанда Галина Богданівна, аспірантка Мукачівського державного 

університету, заступник директора з навчально-виховної роботи Коледжу 

Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. 

 

Місце діагностики рівня навчальних досягнень майбутніх педагогів 

професійного навчання в забезпеченні ефективності освітнього процесу 

Миргородський Микола Володимирович, магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Моделювання та педагогічна майстерність професійної підготовки 

фахівців 

Коробко Маргаріта-Анастасія Ярославівна, здобувачка першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) 

Житомирського державного університету імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Умови проєктування форм здійснення контролю навчальних 

досягнень майбутніх кваліфікованих робітників 

Кондратенко Ярослав Михайлович, студент Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Формування навичок здорового способу життя в майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Тищенко Станіслав Леонідович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Проєктування та виготовлення контрольного вулика 

Лебедєв Костянтин Сергійович, студент Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка; 

Науковий керівник: Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, 

старший викладач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка.  

 

Розроблення конструкції та побудова установки для свердління 

бджолиних стільників 

Чмирков Андрій, студент Глухівського національного педагогічного 

університету  імені Олександра Довженка; 
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Науковий керівник: Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, 

старший викладач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Проєктування та виготовлення установки для швидкого збивання 

бджолиних стільників 

Муковоз Микола Іванович, студент Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка; 

Науковий керівник: Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, 

старший викладач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Розроблення конструкції та побудова установки для очищення зерна 

повітряним потоком 

Тименко Олександр Олександрович, студент Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка; 

Науковий керівник: Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, 

старший викладач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 
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СЕКЦІЯ № 4 

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  
 

Керівник секції:  

Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

Секретар:  

Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

ВИСТУПИ: 

Використання інноваційних технологій навчання в процесі розвитку 

педагогічної майстерності вчителів трудового навчання та технологій 

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

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 
 

Організація консультування з молодіжного підприємництва в закладах 

професійної освіти 

Єршова Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 

професійної освіти НАПН України. 
 

Центри андрагогічної майстерності як осередки неформальної освіти 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України. 
 

Роль вибіркових дисциплін у формуванні soft skills магістрів професійної 

освіти за спеціалізацією «Технологія виробів легкої промисловості» 

Красильникова Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету. 
 

Методологічний аспект використання інноваційних освітніх 

технологій у професійній підготовці майбутніх практичних психологів 

Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного 

авіаційного університету. 
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Концептуальні засади екоорієнтованих педагогічних технологій у 

професійній (професійно-технічній) освіті 

Каленський Андрій Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Інституту професійної освіти НАПН 

України. 

 

Технології дистанційного навчання: потенціал для вдосконалення 

професійних навичок корпоративних андрагогів 

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, 

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Використання інтерактивних технологій у процесі викладання 

дисципліни «Основи педагогічної майстерності» майбутнім вихователям 

Загородня Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Тренінгове навчання як засіб розвитку комунікативних якостей 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 

Іванова Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики дошкільної освіти Мукачівського державного 

університету. 

 

Екоорієнтовані педагогічні технології в професійній підготовці 

майбутніх кваліфікованих робітників: методологічний концепт 

Герлянд Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного 

навчання Інституту професійної  освіти Національної академії педагогічних 

наук України. 

 

Індивідуалізація навчання учнів старшої профільної школи в умовах 

змішаного формату організації освітнього процесу 

Алєксєєва Світлана  Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу дидактики 

Інституту педагогіки НАПН України. 

 
Лінгвістична складова майстерності викладача ЗВО щодо здійснення 

пропедевтичної підготовки іноземних студентів 

Погоріла Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Білоцерківський  національний аграрний університет. 
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Готовність до застосування сучасних педагогічних технологій як 

складова професійно-педагогічної майстерності викладача ЗВО 

Пухальська Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук,  доцент 

кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук  Льотної 

академії Національного авіаційного університету. 
 

Моделювання педагогічних ситуацій як засіб розвитку 

професіоналізму майбутніх педагогів 

Турбар Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного 

університету. 
 

PR-технології на ринку освітніх послуг 

Швардак Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Мукачівського державного університету. 
 

Художня обробка деревини як засіб професійного розвитку 

майбутнього фахівця 

Лівшун Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 
 

Реалізація міждисциплінарних проєктів у підготовці майбутніх 

кваліфікованих робітників 

Романов Леонід Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України. 
 

Якість фахової передвищої освіти в період цифровізації  

Ваніна Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент,  

науковий співробітник лабораторії  науково-методичного супроводу  

підготовки фахівців у коледжах і технікумах  Інституту професійної освіти 

НАПН України. 
 

Мультимедійні технології в професійній освіти: реалії та перспективи 

Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 
 

Сучасні технології формування здоров’язбережувальної 

компетентності здобувачів в умовах реформування системи освіти в 

Україні 
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Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, директор навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Особливості роботи в малих групах у процесі вивчення дисципліни 

«Електрообладнання транспортних засобів» 

Ребченко Олександр Мефодійович, директор, викладач фахових 

дисциплін вищої категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 

 

Науково-дослідницька робота майбутніх майстрів виробничого 

навчання як фактор формування педагогічної майстерності 

Коломієць Микола Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з навчальної роботи, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Особливості використання ділової гри для засвоєння знань з 

методики професійного навчання 

Туряниця Зоя Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, викладач української мови та 

фахових дисциплін вищої категорії, викладач-методист ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка». 

 

Використання методу тестів для об’єктивної діагностики якості 

професійної освіти 

Коропець Сергій Михайлович, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Сосницького професійного аграрного ліцею Чернігівської області. 

 

Стан підготовленості майбутніх викладачів професійного навчання у 

швейній галузі до використання дистанційних технологій 

Зінченко Альбіна  Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти та  комп’ютерних технологій 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Івент-проєкти в системі вищої музично-педагогічної освіти 

Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання 

КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 
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Освітнє відео як одна з ефективний тенденцій цифровізації освіти 

Грядуща Віра Володимирівна, кандидат технічних наук,  старший 

викладач Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Особливості формування здатності до партнерської взаємодії 

майбутніх учителів ЗЗСО 

Томашевська Мирослава Олегівна, доктор філософії, асистент кафедри 

педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту  
Мукачівського  державного університету. 

 

Упровадження педагогічних технологій підвищення кваліфікації 

фахівців з питань цивільної безпеки за циклічним підходом 

Михайлов Віктор Миколайович, кандидат наук з державного управління, 

старший науковий співробітник сектору пожежної безпеки об’єктів та 

технологій науково-дослідного центру протипожежного захисту Інституту 

державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. 

 

Умови організації дистанційного навчання в процесі фахової 

підготовки педагогів професійного навчання 

Опанасенко Віталій Петрович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Формування адаптабельності учнів до життєвих викликів на уроках 

інформатики засобами тренінгових та проєктних технологій 

Шевченко Людмила Миколаївна, доктор філософії, учитель інформатики 

КЗ «Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської області». 

 

Використання методу «риб’яча кістка» на заняттях історії України 

Грибенко Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, викладач 

суспільних дисциплін вищої категорії ВСП «Професійно-педагогічний 

фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка». 

 

Особливості організації підвищення кваліфікації 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, аспірантка ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 
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Діалогічна взаємодія як основа технології  розвитку мовленнєвої 

компетентності студентів психолого-педагогічних спеціальностей 

Бучма Вікторія Володимирівна, старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України. 

 

Нестандартні форми організації методичної роботи в закладі 

позашкільної освіти 

Мостова Світлана Олексіївна, завідувач методичного відділу КПНЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 

 

Дієві методи забезпечення зворотного зв’язку як важливого 

показника ефективності навчання в закладі професійної (професійно-

технічної) освіти 

Степко Ольга Миколаївна, методист Сосницького професійного 

аграрного ліцею Чернігівської області. 

 

Арттерапевтичні методики в роботі з учнями в інклюзивному 

освітньому середовищі 

Савенко Юрій Борисович, завідувач художньо-естетичного відділу КПНЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 

 

Технології корекційно-розвивальної роботи в закладах позашкільної 

освіти 

Чигрин Ольга Михайлівна, практичний психолог КПНЗ «Центр дитячої 

та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 

 

Методика формування медіаграмотності учнів 

Кладов Сергій Анатолійович, методист КПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 

 

Розвиток критичного мислення учнів у процесі опрацювання 

інтернет-ресурсів 

Чередниченко Наталія Миколаївна, КПНЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 

 

Підготовка майбутніх психологів та вчителів до роботи з проявами 

булінгу в підліткових класах як сучасний напрям розвитку професійної 

майстерності 

Мойзріст Олена Михалівна, молодший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України. 
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Використання методу роботи в парах під час лабораторно-практичних 

занять з ремонту сільськогосподарських машин 

Шутко Олександр Георгійович, завідувач навчально-методичної 

лабораторії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Застосування інноваційних технологій навчання в системі фахової 

передвищої освіти 

Гаврилов Іван Петрович, викладач фізики вищої категорії, старший 

викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Застосування методу використання проблемних ситуацій у процесі 

підготовки майстрів виробничого навчання 

Геращенко Неля Миколаївна, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії, старший викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка». 

 

Застосування схематичної наочності в процесі професійної підготовки 

Горєлий Руслан Петрович, викладач фахових дисциплін вищої категорії, 

старший викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 

 

Педагогічні інновації у формуванні особистості майбутнього майстра 

виробничого навчання 

Заїка Олексій Михайлович, викладач спеціальних дисциплін вищої 

категорії, викладач-методист ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка». 

 

Використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі 

Колтакова Милана Юріївна, викладач економічних дисциплін першої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Читання як збереження, передавання та інтерпретація 

соціокультурної інформації 

Корзюкова Людмила Петрівна, викладач української мови і літератури 

вищої категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 
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Значення зворотного зв’язку в підготовці майстра виробничого 

навчання 

Малишева Неля Вікторівна, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії, старший викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка». 

 

Структура самостійного заняття фізичними вправами для здобувачів 

освіти в умовах дистанційного навчання 

Москаленко Ігор Миколайович, викладач фізичного виховання вищої 

категорії, викладач-методист ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка». 

 

Використання інноваційних технологій на заняттях історії 

Сидоренко Оксана Миколаївна, викладач історії вищої категорії ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Створення резюме на заняттях з української мови (за професійним 

спрямуванням) 

Усок Олена В’ячеславівна, викладач української мови і літератури вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Використання методу вправ у процесі підготовки майстрів 

виробничого навчання. 

Фокін Олександр Володимирович, викладач фахових дисциплін вищої 

категорії, старший викладач ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка». 

 

Використання інновацій у виховному процесі 

Ювченко Тетяна Михайлівна, викладач культурології ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Особливості проведення занять з фізичного виховання в закладі 

вищої освіти в умовах воєнного стану 

Бабачук Юлія Михайлівна, асистент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 



37 

Роль інформаційних технологій у сучасному освітньому просторі 

Алєксєєва Лариса Володимирівна, вчитель трудового навчання І категорії 

Лебединського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ст. № 1 Лебединської 

міської ради Сумської області. 

 

Інноваційні технології навчання в підготовці бакалаврів професійної 

освіти за спеціалізацією «Транспорт» 

Храпач Дмитро  Миколайович, майстер  виробничого  навчання кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 

 

Сучасне наповнення уроків виробничого навчання з метою 

формування фахових компетентностей автослюсарів 

Колісник Дмитро Леонідович, майстер виробничого навчання  

Державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище 

будівництва та автотранспорту». 

 

Цифровізація уроків виробничого навчання 

Матвієнко Дмитро Євгеновч, майстер виробничого навчання  

Державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище 

будівництва та автотранспорту». 

 

Особливості використання методу вправ під час практичного водіння 

автотранспортного засобу 

Мінченко Сергій Іванович, майстер виробничого навчання ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Тренінгові технології як складова розвитку педагогічної майстерності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

Андросенко Артем Олександрович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку 

національної системи освіти України 

Єршов Микола-Олег Володимирович, аспірант Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Зміст та структура готовності майбутніх учителів початкових класів 

до застосування фасилітаційної технології в умовах Нової української 

школи 

Рябець Діана Василівна, аспірантка Мукачівського державного 

університету. 

https://docs.google.com/document/d/1zPmqHaY0tDy4p0MKzdBJuAJF3PtltihO/edit#heading=h.61e9p8e7jt38
https://docs.google.com/document/d/1zPmqHaY0tDy4p0MKzdBJuAJF3PtltihO/edit#heading=h.61e9p8e7jt38
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Особливості використання технологій дистанційного навчання в 

діяльності майбутніх учителів початкової школи 

Ходаковська Альона Валеріївна, аспірантка кафедри дошкільної та 

початкової освіти Запорізького національного університету. 

 

Упровадження в освітній процес сучасних технологій формування 

фахової компетентності майбутніх бакалаврів з агроінженерії 

Личова Тетяна Юріївна, аспірантка Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Актуальність проблеми формування готовності майбутніх бакалаврів 

професійної освіти (Будівництво і зварювання) до використання 

інноваційних технологій у професійній діяльності 

Кузнецов Роман  Михайлович, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Технології розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання  

Прилепа Іван Миколайович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Переваги та недоліки використання платформи MOODLE під час 

дистанційного навчання фахівців з агроінженерії 

Чорнобай Богдан Володимирович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Використання технологій змішаного навчання в підготовці студентів 

медичних коледжів 

Письменна Олександра Михайлівна, аспірантка кафедри інформатики та 

прикладної математики Криворізького державного педагогічного 

університету. 

 

Шляхи розвитку креативності майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Жукова Дар’я Віталіївна, аспірантка Глухівського національного 

педагогічного університету  імені Олександра Довженка; 

Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук,  доцент Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. 

 

Місце інтерактивних технологій у процесі підготовки кваліфікованих 

робітників аграрного виробництва 
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Целуйко Олександр Іванович, студент Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Характеристика нетрадиційних організаційних форм у процесі  

фахової підготовки кваліфікованих робітників 

Півторацький Олександр Сергійович, студент Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів в умовах 

проведення освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій 

Самусь Денис Володимирович, студент 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. 

 
Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Дробітько Михайло Олександрович, студент Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 
Розроблення конструкції  та побудова  установки для розпилювання 

металевих та деревних матеріалів 

Граб Богдан Васильович,  студент Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; 
Науковий керівник: Шайко–Шайковський Олександр Геннадійович, 

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,  професор 

кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

 

Цифровий урок як засіб формування критичного мислення учнів 7 

класу на уроках української літератури 

Чернуха Віта Віталіївна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти ННІ філології та журналістики Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

 

Шляхи організації виховної роботи в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Ткаченко Юрій Юрійович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів професійного 

навчання як складника педагогічної майстерності 

Тимошенко Роман Олександрович, магістрант кафедри професійної 

освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 

 

Використання комунікативних технологій навчання в закладах 

професійної освіти 

Габрійчук Анастасія Олегівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) Житомирського державного 

університету імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Застосування практичних методів як виявлення педагогічної 

майстерності майбутнього педагога 
Лишенко Анастасія Миколаївна, здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) Житомирського 

державного університету імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка; 

 

Технологія формування графічних знань і вмінь майбутніх педагогів 

у професійній діяльності 

Товщик Тетяна Григорівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) Житомирського державного 

університету імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Концепція дизайн-проєктування тематичного артбуку засобами 

оммажу в сучасних умовах професійної освіти 

Чорнописька Олександра Ігорівна, здобувачка другого (магістерського) 

рівня спеціальності 022 Дизайн Житомирського державного університету 

імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
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Методика створення дизайн-проєкту мотиваційного планера-

блокнота як засіб педагогічної майстерності майбутніх педагогів 

Марчук Вікторія Анатоліївна, здобувачка другого (магістерського) 

рівня спеціальності 022 Дизайн Житомирського державного університету 

імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Інновації в сучасному бандурному виконавстві 

Крижанівська Наталія Андріївна, магістрантка кафедри інтерпретології 

та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського; 

Науковий керівник:  Голяка Геннадій Петрович,  кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів України 

Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

 

Особливості викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» в 

контексті НУШ 

Глоба Ангеліна Михайлівна, студентка факультету дошкільної освіти та 

музичного мистецтва КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»; 

Науковий керівник: Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики 

музичного виховання КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».  

 

Упровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках 

технологій 

Гордієнко Аліна Вікторівна, студентка ВСП «Професійно-педагогічний 

фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка»; 

Науковий керівник: Дехтярьова Світлана Василівна, викладач 

спецдисциплін ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 
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СЕКЦІЯ № 5 
СТВОРЕННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІННОВАЦІЙНОГО 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА  
 

Керівник секції:  

Ткаченко Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, доцент. 

Секретар: 

Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

ВИСТУПИ: 

Науковi інновації в полікультурному середовищі 

Довжинець Інна Георгіївна, доктор мистецтвознавства, професор 

кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Харківського 

національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

 

Імідж викладача як складова педагогічної майстерності 

Плачинда Тетяна Степанівна,  доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук  

Льотної академії Національного авіаційного університету. 

 

Вплив інклюзивного освітнього середовища ЗВО на формування 

особистості майбутнього педагога 

Бондар Тамара Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Мукачівського державного університету. 

 

Розвиток творчості майбутніх педагогів у процесі дистанційного 

навчання: реалії та перспективи 

Бурчак Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент, 

декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів старшої 

профільної школи в умовах дистанційного навчання 

Попов Роман Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, головний 

науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН 

України. 
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Європейські підходи до розвитку цифрових компетенцій для 

електронного менеджменту в освітньому середовищі України 

Отамась Інна Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України.  
 

Розвиток педагогічної майстерності викладачів загальнотехнічних 

дисциплін в умовах магістратури 

Кучма Олександр Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного 

навчання Криворізького державного педагогічного університету; 

Лукаш Василь Іванович, старший викладач кафедри загальнотехнічних 

дисциплін та професійного навчання Криворізького державного 

педагогічного університету. 
 

Артпростори в професійній освіті: створення та функціонування 

Яцик Ірина Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 
 

Проєктно-художні засоби виразності в освітньому середовищі 

майбутнього педагога 

Шостачук Тетяна Всеволодівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 
 

Проєктування особистісно спрямованого освітнього процесу під час  

професійного становлення майбутнього педагога професійного навчання 

Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 
 

Комплексний підхід до організації інноваційного освітнього 

середовища для професійної підготовки менеджерів готельно-

ресторанного бізнесу 

Грушева Алла Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної філософії та управління Державного податкового університету. 
 

Особливості організації самостійно-дослідницької діяльності  в 

процесі професійної підготовки фахівців дошкільної освіти 

Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри 

педагогіки дошкільної,  початкової освіти та освітнього менеджменту  

Мукачівського державного університету. 
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Сучасні стратегії підготовки соціального педагога 

Мельник Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Формування в майбутнього педагога уявлень про створення 

розвивального середовища закладу дошкільної освіти   

Пинзеник Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Мукачівського державного університету. 

 

Психологічна експертиза особливостей взаємодії студентів та 

викладачів як підґрунтя побудови інноваційної діяльності закладу вищої 

освіти 

Дзюбко Людмила Віталіївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 

 

Програма з підвищення рівня стресостійкості студентської молоді як  

сучасна складова створення інноваційного освітнього простору закладу 

вищої освіти 

Терещенко Людмила Анатоліївна, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені 

І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 

 

Психологічний супровід взаємодії суб’єктів освітнього простору 

закладу вищої освіти: генетичний підхід 

Шатирко Лариса Олексіївна, старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України. 

 

Професійно-творчий розвиток майбутнього педагога професійного 

навчання в процесі фахової підготовки  

Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Створення інноваційного освітнього середовища в процесі 

професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО 

Дмитренко Аліна Павлівна, доктор філософії, старший викладач 

кафедри теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Створення мовленнєво культурного освітнього середовища із 

долученням інноваційних технологій 

Карась Олена Дмитрівна, доктор філософії,  викладач української мови, 

англійської мови ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка». 
 

Проєктна діяльність у виробничому навчанні учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Слободяник Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної 

освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України. 
 

Методичні особливості оцінювання якості підготовки фахівців для 

будівельної галузі 

Пащенко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу 

підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти 

НАПН України. 
 

Розвиток технічної творчості майбутніх педагогів професійного 

навчання шляхом  інноваційної технологізації 

Дещенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач  кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Естетичні основи розвитку педагогічної майстерності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти 

Аторіна Вікторія Миколаївна, доктор філософії, старший викладач 

кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Створення інноваційного освітнього середовища в процесі 

професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання 

Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 
 

Специфіка набуття початкової музичної освіти в умовах сучасного 

інноваційного середовища 

Килимник Ніна Михайлівна, старший викладач по класу баяна 

Ємільчинської дитячої музичної школи. 
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Сутність і складові технології науково-методичного супроводу в 

системі післядипломної освіти 

Шевчук Світлана Степанівна, старший викладач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України. 

 

Універсальний дизайн та розумне пристосування в інклюзивному 

середовищі закладу позашкільної освіти 

Савенко Інна Миколаївна, завідувач соціально-реабілітаційного відділу 

КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської 

ради». 

 

Розвиток дитячої та юнацької художньої творчості засобами 

позашкільної освіти 

Осипенко Лариса Михайлівна, методист КПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 

 

Формування педагогічної майстерності майбутніх вихователів 

закладу дошкільної освіти в умовах полікультурного регіону 

Бобирєва Олена Сергіївна, асистент кафедри педагогіки дошкільної, 

початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного 

університету. 

 

Реалізація принципу студентоцентрованого навчання у фаховій 

підготовці майбутніх агроінженерів 

Авраменко Євгеній Володимирович, викладач спецдисциплін, голова 

циклової комісії агроінженерних дисциплін ВСП «Глухівський агротехнічний 

фаховий коледж СНАУ». 

 

Створення освітнього середовища, заснованого на принципах 

педагогіки партнерства 

Дехтярьова Світлана Василівна, викладач спецдисциплін вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

 

Інтеграція інтерактивних технологій в освітній процес фізичного 

виховання 

Залюбівець Марина Вікторівна, викладач фізичного виховання вищої 

категорії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
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Формування естетичного світосприйняття учнів на заняттях гуртка 

образотворчого мистецтва 

Сапата Марія Ігорівна, керівник гуртка КПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 

 

Можливості ІКТ у реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі 

підготовки студентів фахових коледжів 

Боско Наталя Миколаївна, аспірантка кафедри інформатики та 

прикладної математики  Криворізького державного педагогічно університету. 

 

Рефлексивно-інноваційне освітнє середовище – концептуальне 

підґрунтя успішної професійної підготовки майбутніх корекційних 

педагогів 

Левіна Наталія Геннадіївна, аспірантка кафедри дошкільної та 

початкової освіти Запорізького національного університету. 

 

Суб’єктно-діяльнісний підхід у реалізації лінгводидактичних 

стратегій формування українськомовної особистості 

Караман Ростислав Станіславович, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Формування творчого середовища композитора Жана Франсе 

Першина Олександра Юріївна, аспірантка Харківського національного 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського; 

Науковий керівник: Довжинець Інна Георгіївна, доктор 

мистецтвознавства, професор кафедри загального та спеціалізованого 

фортепіано Харківського національного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського.  

 

Проєктування та виготовлення сучасного матковивідного вулика 

Ракита Іван Петрович, магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Проєктування та виготовлення діючої установки для шліфування та 

заточки ріжучого інструмента 

Бужора Василь Олексійович, студент Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича; 

Науковий керівник: Шайко–Шайковський Олександр Геннадійович, 

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,  професор 

кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
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Соціальна адаптація дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту 

до умов закладу дошкільної освіти 

Рудь Марина Ярославівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка» Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Особливості реалізації адаптивної функції навчання дітей з 

мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного освітнього 

середовища 

Фурман Таїсія Михайлівна, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Формування в старшокласників з порушеннями опорно-рухового 

апарату орієнтації на досягнення життєвого успіху  

Глушко Христина Миколаївна, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Організація симуляційного навчання студентів медичних 

спеціальностей 

Чухрієнко Алла Вікторівна, студентка Університету імені Альфреда 

Нобеля. 

 

Пізнавальна діяльність майбутніх педагогів у інноваційному 

освітньому середовищі 

Куленюк Діана Романівна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) Житомирського державного 

університету імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Візуальна ідентифікація та брендбук в інноваційній діяльності 

майбутніх педагогів 

Космач Аліна Максимівна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

спеціальності 022 Дизайн Житомирського державного університету імені 

Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 
 



49 

СЕКЦІЯ № 6 
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ТРЕНД ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА 
 

Керівник секції:  

Самойленко Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, директор 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській 

області. 

Секретар: 

Толмачов Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, старший 

викладач кафедри  технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

ВИСТУПИ: 

Основні напрями застосування цифрових технологій у підготовці 

майбутніх кваліфікованих робітників 

Пригодій Микола Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, 

науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів ІПО 

НАПН України; 

Гуржій Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, дійсний 

член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії 

електронних навчальних ресурсів ІПО НАПН України. 

 

Форми і методи індивідуалізації навчання учнів старшої профільної 

школи в умовах дистанційного формату організації освітнього процесу 

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту 

педагогіки НАПН України. 

 

Професійний розвиток педагога в умовах цифровізації освіти 

Бирка Маріан Філаретович,  доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

 

Підвищення цифрової грамотності здобувачів вищої професійної 

освіти засобами мови 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, студент Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, спеціальності 015 «Професійна освіта». 
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Професійний розвиток викладача ЗВО в умовах цифровізації 

суспільства 

Прийма Сергій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

 

Особливості організації шкільного дистанційного навчання 

літератури 

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, головний науковий 

співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту 

педагогіки НАПН України; 

Слижук Олеся Алімівна, кандидат педагогічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури 

Інституту педагогіки НАПН України. 

 

Онлайн-заняття з музичних дисциплін як вимога часу 

Голяка Геннадій Петрович, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри народних інструментів України Харківського національного 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

 

Тьюторський супровід дистанційного підвищення кваліфікації 

керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників як 

управлінська технологія 

Оліфіра Лариса Миколаївна,  кандидат педагогічних наук, доцент  

кафедри менеджменту освіти та права, заступник директора з навчальної 

роботи Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Соціокомунікаційні технології цифрового освітнього простору 

Фльорко Лілія Ярославівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного 

університету України. 

 

Розвиток креативності майбутніх вихователів ЗДО в умовах 

цифровізації 

Корякіна Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Використання платформи Weblium при вивченні навчальної 

дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

Красильников Сергій Романович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 
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Застосування екоорієнтованих інформаційно-комунікаційних 

технологій у підготовці робітників будівельної галузі 

Пятничук Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук,  

старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного 

навчання  Інституту професійної освіти НАПН України. 

 

Особливості формування інформаційної компетентності фахівця в 

умовах дистанційного навчання у ЗВО  

Лободинська Оксана Мирославівна, кандидат соціологічних наук, 

завідувач кафедри філософії, соціології та культурології Національного 

лісотехнічного університету України. 

 

Ефективний тайм-менеджмент засобами інформаційно-цифрових 

технологій у професійній діяльності сучасного педагога 

Самборська Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Вивчення комп’ютеризованих верстатів у процесі підготовки 

вчителів трудового навчання та технологій 

Марченко Станіслав Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Використання сервісів Google у професійній діяльності педагога 

професійного навчання 

Толмачов Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, старший 

викладач кафедри  технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Використання цифрових технологій у підготовки майбутніх фахівців 

відповідно до трендів ринку праці 

Маринченко Інна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій  

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Умови підвищення ефективності цифрових освітніх ресурсів  як 

сучасних засобів навчання 

Ігнатенко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри методик початкової освіти Глухівського 

національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка. 
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Професійна інтеграція молоді через діджиталізацію освітнього 

процесу 

Паржницький Олександр Вікторович, кандидат педагогічних наук, 

директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти в 

Запорізькій області. 
 

Індивідуалізація навчання учнів старшої профільної школи в умовах 

дистанційного формату організації освітнього процесу 

Загорулько Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці 

Інституту педагогіки НАПН України. 
 

Використання хмарних технологій в організації методичної роботи 

закладу позашкільної освіти 

Давиденко Наталя Іполітівна, заступник директора з методичної роботи КПНЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради». 
 

Застосування інтерактивних завдань під час підготовки фахівців 

автотранспортного профілю в умовах дистанційної освіти 

Сорока Валерій Вікторович, доктор філософії, викладач ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
 

Професіоналізація педагогів в умовах цифровізації суспільства: 

сучасні тренди 

Котирло Тамара Володимирівна, старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. 
 

Комп’ютерна графіка у створенні дизайн-проєктів майбутніх 

педагогів 

Слинюк Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
 

Цифрові технології в професійній діяльності майбутніх педагогів 

Максимчук Анатолій Петрович, старший викладач кафедри 

образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 
 

Особливості впровадження інформаційних технологій в освітній 

процес закладів фахової передвищої освіти 

Капелько Людмила Григорівна, завідувач відділення технологічної освіти, 

викладач фахових дисциплін вищої категорії ВСП «Професійно-педагогічний 

фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка». 



53 

Використання сучасних цифрових медіаресурсів у вивченні іноземної 

мови 

Кривошей Марина Олександрівна, завідувач навчально-виробничих 

практик, викладач іноземної мови (за професійним спрямуванням) ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
 

Діджиталізація в закладах професійної (професійно-технічної) освіти: 

можливості та перспективи 

Осіна Наталя Анатоліївна, методист Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Запорізькій області. 
 

Використання матеріалів You Tube при вивченні дисципліни 

«Автомобілі» в умовах дистанційного навчання 

Приймак Віктор Миколайович, старший викладач кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 
 

Особливості проведення підсумкових переглядів з дисциплін 

художнього напряму в умовах дистанційного навчання в закладах вищої 

освіти 

Крулик Богдан Володимирович, старший викладач кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. 
 

Використання гаджетів у процесі занять фізичними вправами 

Кучер Ігор Вікторович, викладач фізичного виховання першої категорії 

ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка». 
 

Лінгвометодичні аспекти студіювання мовних (мовленнєвих) девіацій 

у науковому дискурсі 

Лайма Даукшас, методист навчального відділу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 

Формування мотиваційного компонента цифрової компетентності в 

майбутніх майстрів виробничого навчання 

Заїка Артем Олексійович, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Готовність педагогічного персоналу та студентів закладу професійної 

освіти до консультаційної діяльності засобами сучасних ІКТ 

Скрипник Людмила Миколаївна, аспірантка кафедри інформатики та 

прикладної математики Криворізького державного педагогічного 

університету. 
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Використання навчальних SMART-систем на заняттях із фахових 

дисциплін у медичних коледжах 

Філатенко Тетяна Іванівна, аспірантка кафедри інформатики та 

прикладної математики Криворізького державного педагогічного 

університету. 
 

Можливості ІКТ у реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі 

загальноосвітньої підготовки студентів  фахових коледжів 

Авер’янова Наталя Миколаївна, аспірантка кафедри інформатики та 

прикладної математики Криворізького державного педагогічного 

університету. 
 

СМАРТ-технології в професійному навчанні студентів транспортного 

профілю 

Торіна Влада Миколаївна, аспірантка кафедри інформатики та 

прикладної математики Криворізького державного педагогічного 

університету. 
 

Формування готовності інженерів-педагогів автотранспортного 

профілю до використання технологій доповненої реальності 

Гевко Богдан Ярославович, аспірант кафедри інноваційних технологій з 

педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля. 
 

Цифровізація фахової підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання 

Ковальчук Андрій Васильович, аспірант кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 
 

Використання stem-освіти на уроках біології як напрям 

інформатизації та професійного розвитку вчителя 

Чеканюк Катерина Олегівна, аспірантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 
 

Цифрові технології в професійній діяльності вчителів інформатичної 

освітньої галузі 

Михайловський Денис Анатолійович, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Принципи формування інформаційної культури майбутніх молодших 

бакалаврів у процесі викладання технічних дисциплін 

Туманова Юлія Володимирівна, аспірантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 
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Формування самостійності та навичок самоконтролю в майбутніх 

педагогів засобами онлайн-навчання  

Погосьян Дарина Рафаїлівна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) Житомирського державного 

університету імені Івана Франка; 

Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Використання цифрових технологій у музично-інструментальному 

виконавстві 

Хорошилов Юрій Валерійович, магістрант другого року навчання 

кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського; 

Науковий керівник: Голяка Геннадій Петрович, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів України 

Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського.  

 

Цифрові технології в композиторській творчості: можливості 

реалізації в дистанційній освіті  

Мельник Вікторія Олександрівна, магістрантка кафедри інтерпретології 

та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського; 

Науковий керівник: Голяка Геннадій Петрович, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів України 

Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

 

Викладання джазового мистецтва в умовах дистанційного навчання 

Савкова Валерія Ярославівна, магістрантка кафедри інтерпретології та 

аналізу музики Харківського національного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського; 

Науковий керівник: Довжинець Інна Георгіївна, доктор 

мистецтвознавства, професор кафедри загального та спеціалізованого 

фортепіано Харківського національного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського. 
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