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РЕГЛАМЕНТ 

V Всеукраїнського науково-методичного семінару 
«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача 

професійного навчання до впровадження в освітній 
процес інноваційних технологій» 

5 листопада 2021 року 
 

 

12:00  – 12:15 – реєстрація учасників семінару 

12:15 – 14:15 – пленарне засідання 

14:30 – 16:00 – секційні засідання  

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв 

Обговорення доповіді – 5 хв 

 

 

Робочі мови семінару: 

Українська, англійська 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
V Всеукраїнського науково-методичного семінару 

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача 
професійного навчання до впровадження в освітній 

процес інноваційних технологій» 
 

Голова: 
Курок Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, 

ректор Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

Співголова: 

Радкевич Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України; 

Самойленко Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, 
директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в 

Сумській області. 

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 із наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;  

Грудинін Борис Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент 
кафедри технологічної і професійної освіти, декан факультету технологічної 
і професійної освіти 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; 

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

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. 
 

Члени організаційного комітету: 

Базиль Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

учений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; 

Сергеєва Лариса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 
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Ігнатенко Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка; 

Туряниця Зоя Василівна – кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Відокремленого структурного 

підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; 

Крученко Світлана Володимирівна – методист Відокремленого 

структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка»; 

Росновський Микола Григорович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 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; 

Самусь Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Вовк Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка; 

Єрмоленко Євген Ігорович – доктор філософії, 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. 

Відповідальний за технічне забезпечення: 

Бахмат Олександр Валерійович – фахівець І категорії відділу виховної 

роботи та молодіжної політики Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка.  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
12:00- 14:30 

 

Модератор семінару: Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Вітальне слово учасникам семінару: 
Курок Олександр Іванович, ректор Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор історичних 
наук, професор; 

Кузнецова Галина Петрівна, перший проректор Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 

Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор; 

Ткаченко Наталія Миколаївна, проректор із наукової роботи та 
міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, доцент; 

Мірошниченко Катерина Борисівна, президент ГО «Всеукраїнська 
асоціація працівників професійно-технічної освіти»; 

Грудинін Борис Олександрович, декан факультету технологічної і 
професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, доцент; 

Самойленко Наталія Юріївна, директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти в Сумській області, кандидат педагогічних наук. 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ: 

 

Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання в 
Глухівському НПУ ім. О. Довженка до інноваційної діяльності: досвід і 
перспективи 

Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Розвиток ключових компетентностей майстрів виробничого навчання 

у міжкурсовий період підвищення кваліфікації 
Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України. 

 
Трансдисциплінарність у системі формування мовленнєвої культури 

майбутніх педагогів професійного навчання 
Кузнецова Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, перший 

проректор Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
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Розвиток креативності здобувачів вищої освіти в процесі 

впровадження інноваційних технологій 
Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної 
освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Розвиток інтерперсональних навичок здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня в процесі викладання освітнього компонента 
«Наукова англомовна комунікація» 

Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 
проректор із наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Аналіз підходів до адаптивного управління освітнім процесом закладу 

вищої освіти як основа саморозвитку і самоорганізації його учасників 
Грудинін Борис Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної і професійної освіти, декан факультету технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Цифрова трансформація освітнього процесу в контексті підготовки 

викладачів професійного навчання 
Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 
Підготовка майстра виробничого навчання й викладача професійного 

навчання в контексті сучасних вимог 
Андрощук Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету. 

 
Логістика безперервного професійного розвитку майстра виробничого 

навчання 
Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. 

Муранова Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 
Оновлення матеріальної бази кафедр для виконання лабораторних 

робіт з механічних дисциплін у сучасних умовах 
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, 

професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  
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Новітні підходи в організації контролю та оцінювання знань у системі 
професійного навчання  

Лаврентьєва Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та 
соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля». 

 
Підготовка педагогічного персоналу закладів професійної освіти в 

Україні: сучасні виклики і перспективи 
Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 
 

Інформаційна підготовка операторів поштового зв’язку в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти: актуальність і сучасна 
потреба ринку праці  

Петренко Лариса Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти». 

 
Організаційні умови управління профорієнтаційною роботою закладу 

професійної освіти 
Зінченко Володимир Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Роль Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в 

Сумській області в реалізації професійного розвитку педагога 
Самойленко Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, директор 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Сумській 
області. 

 
Особливості та можливості змішаного навчання в підготовці майстра 

виробничого навчання, викладача професійного навчання до 
впровадження в освітній процес інноваційних технологій 

Бикова Тетяна Борисівна, доктор філософії, викладач ВСП «Професійно-
педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 
Використання технологій доповненої реальності при підготовці 

педагогів професійного навчання 
Архипов Ігор Олександрович, асистент Криворізького державного 

педагогічного університету; 
Ботяк Валерій Вікторович, студент Криворізького державного 

педагогічного університету; 
Радченко Ігор Станіславович, студент Криворізького державного 

педагогічного університету. 
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Застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх майстрів 
виробничого навчання автотранспортного профілю 

Сорока Валерій Вікторович, аспірант кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Віртуальне комплексно-методичне забезпечення професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 
Ященкова Єлизавета Іллівна, методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Сумській області; 
Смирнова Ірина Олександрівна, методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Сумській області. 
 
Проблеми кваліфікаційного розриву та роль університетів у їх 

вирішенні  
Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ 1 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ В 
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

14:30 – 16:00 
Керівник секції:  
Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Секретар: 
Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
ВИСТУПИ: 

 
Методичні аспекти підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання 
Андрощук Ігор Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету. 

 
Підготовка педагогів професійного навчання до діяльності за фахом в 

умовах дуальної форми здобуття освіти 
Кулалаєва Наталя Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України. 

 
Формування ціннісної компетентності майбутніх педагогів професійної 

освіти в контексті інноваційних стратегій в умовах діджиталізації 
суспільства 

Локшин Віктор Соломонович, доктор педагогічних наук, викладач вищої 
категорії кафедри (циклової комісії) психолого-педагогічних дисциплін 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. 

 
Інноваційні інформаційні технології у процесі формування соціальної 

рефлексії фахівця із соціального забезпечення 
Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  
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Можливості використання інноваційних технологій навчання в 
закладах вищої освіти 

Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук професор, завідувач 
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка; 

Хоростківська Юлія, магістрантка спеціальності «Соціальне забезпечення» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 
Вплив пандемії COVID-19 на якість університетської освіти та 

використання сучасних технологій дистанційного навчання  
Різник В’ячеслав Володимирович, проректор з навчально-методичної 

роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

 
Використання проєктної діяльності під час викладання трудового 

навчання та розроблення плану-конспекту для гурткових занять зі STEM 
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, 

професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Дідичук Ірина Анатоліївна, студентка Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича.  

 
Антиципація професійних трендів і метакомпетентностей в освітньому 

процесі бакалаврів професійного навчання 
Басюк Любов Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 
 
Мобільність викладачів закладу професійної освіти в умовах 

євроінтеграційних змін 
Бойко Михайло Михайлович, кандидат історичних наук, викладач кафедри 

професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 
 
Сучасна проблема формування професіоналізму майбутнього 

викладача професійного навчання в системі університетської підготовки 
Волкова Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького 
державного педагогічного університету; 

Велічко Каріна Олександрівна, студентка факультету дошкільної і 
технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету. 

 
Менторська підтримка як інноваційна технологія діяльності фахівця 

соціальної сфери 
Гевчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. 
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Методологічні основи впровадження в освітній процес інноваційних 
технологій професійної підготовки фахівців соціальної сфери 

Дідик Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Роль педагогічних технологій в проєктуванні професійного 
становлення майбутнього педагога професійного навчання 

Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Особливості організації освітнього процесу із застосуванням технологій 
дистанційного навчання 

Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Евристичне навчання як середовище розвитку креативності здобувачів 
вищої педагогічної освіти  

Білевич Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
докторантка Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Зміст і структура технологічної компетентності педагога професійного 
навчання 

Газука Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 

Плуток Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

 

Формування особистісної готовності майбутніх педагогів професійного 
навчання до професійно-педагогічної діяльності 

Гомеля Ніна Семенівна, кандидат педагогічних наук, викладач Київського 
професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка. 

 

Розвиток професійної компетентності майбутніх педагогів у процесі 
технічної творчості 

Дещенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Проєктування механічної дерев’яної іграшки із застосуванням 
програми Blender-3D: методичний аспект  

Білевич Ігор Володимирович, доцент кафедри технологічної і професійної 
освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

  



11 

Blended learning potential: integrating digital tools into English Practice 
classes (SSPU case study) 

Коваленко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  

 

Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки 
кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти 

Кравець Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 
дослідник, старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України. 

 

Педагогічна діагностика професійних компетентностей майбутніх 
педагогів  

Кривонос Ольга Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка. 

 

Методичні засади навчання старшокласників проєктування і 
виготовлення виробів, в’язаних спицями 

Литвин Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; 

Резніченко Ангеліна Олександрівна, магістрантка кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Теоретичні та практичні аспекти художньо-творчого розвитку 
майбутнього вчителя трудового навчання 

Лівшун Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету. 

 

Методологія організації освітнього процесу в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти в умовах карантину 

Масліч Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

 

Шляхи впровадження технологій змішаного навчання в освітній 
процес 

Мельник Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах 
компетентнісного підходу 

Макарчук Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 
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Процес навчання в професійно-технічній освіті 
Музичук Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент, майстер 

виробничого навчання ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери 
послуг». 

 

Основні підходи до формування в майбутніх педагогів професійного 
навчання здатності забезпечувати якісні освітні послуги 

Опольська Алевтина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

 

Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів в умовах 
змішаного навчання 

Осьмук Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка. 

 

Самореалізація особистості вчителя в сучасній освітній системі як 
психолого-педагогічна проблема 

Пасько Катерина Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка. 

 

Формування професійних компетентностей майбутніх агентів з 
організації туризму в процесі виробничого навчання 

Пеньковський Валентин Сергійович, кандидат економічних наук, 
викладач кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в 
Переяславі. 

 

Реалізація принципу студентоцентрованого навчання в процесі 
підготовки фахівців професійного навчання 

Пеньковський Валентин Сергійович, кандидат економічних наук, викладач 
кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі; 

Гончарук Юрій Андрійович, магістрант кафедри професійної освіти 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

 

Формування правової компетентності майбутніх педагогів 
професійного навчання  

Почтарьов Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

 
«Професійна відповідальність» у контексті підготовки майбутнього 

фахівця харчового профілю 
Пригодій Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 

Петренко Марія Михайлівна, студентка технологічного факультету 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 
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Інноваційна діяльність наукових парків у формуванні професійного 
інноваційного лідерського потенціалу України  

Ржевська Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в 
Переяславі. 

 
Розвиток інноваційності майбутніх кваліфікованих робітників 

автотранспортної галузі 
Романов Леонід Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної та вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти». 

 
Психологічні особливості використання новітніх освітніх технологій у 

процесі підготовки майбутнього фахівця ЗВО 
Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи, декан факультету спеціальної освіти, 
психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. 

 
Формування вміння самостійного пошуку знань майбутніх майстрів 

виробничого навчання 
Туряниця Зоя Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора 

з навчально-виховної роботи ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 
Трансформація сучасної вищої освіти: навчання, що потребує 

кардинальних змін 
Усатенко Ніна Федорівна, кандидат технічних наук, старший викладач 

кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 
 
Комунікативна компетенція в системі професійної підготовки 

майбутнього викладача 
Харламенко Валентина Борисівна, кандидат педагогічних наук, (PhD), 

доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та 
комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова.  

 
Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва на другому (магістерському) рівні вищої освіти в 
країнах ЄС  

Чистякова Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач аспірантури та докторантури, доцент кафедри педагогіки КЗ 
«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 
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Формування економічної компетентності майбутніх педагогічних 
фахівців за допомогою інтерактивних технологій навчання 

Шевель Борис Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Запровадження сучасних адитивних верстатних технологій у 

педагогічний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Шимановський Марк, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії технологій професійного навчання; 
Стрельченко Андрій, керівник компанії PROSTIR 3D, стейкхолдер. 
 
Упровадження цілісного підходу в сучасну систему професійної освіти 
Ярощук Катерина Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

 
Упровадження інноваційних технологій – умова якісної освіти 
Антонюк Людмила Анатоліївна, старший викладач кафедри професійної і 

вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти». 

 
Особливості формування професійної компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання під час практично-виробничого 
навчання 

Бережний Юрій Миколайович, викладач кафедри професійної освіти 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

Моделювання розвитку кар’єри та професійне самовизначення 
особистості в сучасних умовах 

Калашник Марина Григорівна, викладач кафедри професійної освіти 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

 
Використання модульного об'єктно-орієнтованого динамічного 

навчального середовища в освітньому процесі 
Торіна Влада Миколаївна, асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін 

та професійного навчання Криворізького державного педагогічного 
університету; 

Майфельд Дмитро Сергійович, магістрант кафедри загальнотехнічних 
дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного 
університету. 

 
Упровадження в освітньо-виробничий процес сучасних засобів 

навчання 
Слюсарєва Оксана Валентинівна, методист практики ЗО «Криворізький 

державний комерційно-економічний технікум». 
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Організаційно-методичні аспекти впровадження інноваційних освітніх 
технологій у професійно-практичну підготовку кваліфікованих робітників 

Азаров Сергій Володимирович, майстер виробничого навчання ДНЗ 
«Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту». 

 
Застосування інноваційних педагогічних технологій у ЗВО як фактор 

удосконалення професійних умінь майбутнього педагога  
Вовк Людмила Анатоліївна, керівник гуртка Глухівського міського центру 

позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області. 
 
Використання інноваційних технологій з фізичного виховання в 

процесі підготовки майбутнього майстра виробничого навчання  
Гаркавина Сергій Михайлович, викладач фізичного виховання, фізичної 

культури ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Інноваційні підходи до підготовки майстра виробничого навчання 
Геращенко Неля Миколаївна, викладач фахових дисциплін ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Інформаційно-розвивальні технології як засіб стимулювання 

навчальної активності в процесі підготовки майстра виробничого 
навчання 

Горєлий Руслан Петрович, викладач фахових дисциплін ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Упровадження проєктної технології для майбутніх майстрів 

виробничого навчання на заняттях зі спецмалювання 
Дехтярьова Світлана Василівна, викладач спецдисциплін ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Упровадження інноваційних технологій під час практикуму з 

проєктування та виготовлення меблів  
Дмитренко Володимир Михайлович, завідувач навчально-виробничих 

майстерень Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Розвиток професійних інтересів та намірів учнівської молоді в системі 

додаткової освіти 
Левченко Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба» Криворізької 
міської ради. 
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Формування здатності до самоосвітньої діяльності в майбутніх 
майстрів виробничого навчання 

Малишева Неля Вікторівна, викладач фахових дисциплін ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім.  О. Довженка». 

 
Роль фізичної культури в підготовці майстра виробничого навчання 
Москаленко Ігор Миколайович, викладач фізичного виховання, фізичної 

культури ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Сучасні тенденції в розвитку системи підвищення педагогічної 

майстерності керівників гуртків закладів позашкільної освіти 
Мостова Світлана Олексіївна, завідувач методичного відділу КПНЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба»» Криворізької міської ради. 
 
Педагогічна підтримка обдарованої учнівської молоді в закладах 

додаткової освіти   
Осипенко Лариса Михайлівна, методист КПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Дружба»» Криворізької міської ради. 
 
Студентський науковий гурток «Міжнародні організації» як засіб 

підвищення інтересу до вивчення географії в майбутніх майстрів 
виробничого навчання 

Приходько Наталія Анатоліївна, викладач біології та географії ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Навчальні проєкти як засіб організації позанавчальної роботи з хімії з 

майбутніми майстрами виробничого навчання 
Решетняк Наталія Валеріївна, викладач хімії ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 
 
Новітні підходи до організації додаткової освіти дітей з особливими 

освітніми потребами  
Савенко Інна Миколаївна, завідувач соціально-реабілітаційного відділу 

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

 
Стратегія використання проєктних технологій у професійній 

підготовці майбутніх майстрів виробничого навчання 
Синиця Дмитро Олександрович, викладач фахових дисциплін ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 
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Розвиток творчих здібностей учнівської молоді засобами гурткової 
роботи 

Столітня Олена Олексіївна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 
КПНЗ «Станція юних техніків Довгинцівського району» Криворізької міської 
ради. 

 

Формування мовно-комунікативної компетентності майбутнього 
майстра виробничого навчання під час вивчення гуманітарних дисциплін 

Сорока Оксана Леонідівна, викладач української мови і літератури ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Використання інноваційних технологій для активізація пізнавальної 
діяльності здобувачів освіти будівельного профілю 

Ткалич Ігор Іванович, викладач спеціальних предметів Державного 
навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної освіти». 

 

Значення інноваційних технологій у формуванні англомовної 
компетентності майстра виробничого навчання 

Федотенко Людмила Григорівна, викладач англійської мови ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Формування в майбутніх педагогів професійного навчання здатності 
створювати сприятливе освітнє середовище  

Ханова Олена Володимирівна, викладач Київського професійно-
педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка. 

 

Розвиток пізнавальних інтересів школярів на заняттях гуртка 
технічного спрямування  

Хисна Ірина Юріївна, керівник гуртка «Геометричне моделювання» КПНЗ 
«Станція юних техніків Довгинцівського району» Криворізької міської ради. 

 

Оновлення освітньої програми бакалаврів професійної освіти 
автотранспортного профілю за результатами опитування роботодавців 

Храпач Дмитро Миколайович, майстер виробничого навчання кафедри 
технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 
національного університету. 

 

Проєктна діяльність як засіб формування професійної компетентності 
учнів автомобільної галузі 

Штефан Василь Петрович, майстер виробничого навчання ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти». 

 

Методичні підходи до розвитку лідерських якостей учнівської молоді  
Штиленко Вікторія Миколаївна, завідувач організаційно-масового 

відділу КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба»» Криворізької 
міської ради. 
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Інтегроване навчання як пріоритетний напрям інноваційних освітніх 
технологій 

Ювченко Тетяна Михайлівна, викладач культурології ВСП «Професійно-
педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 
Педагогічні умови розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання та технологій 
Бурик Марина Сергіївна, аспірантка кафедри технологічної і професійної 

освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Упровадження проєктної технології в процес професійної підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій 
Василенко Ольга Олексіївна, аспірантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Зміст засобів неформальної освіти в професійній підготовці майбутніх 

педагогів професійного навчання 
Демченко Михайло Сергійович, аспірант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка.  

Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Використання сучасних педагогічних технологій у формуванні 

правової компетентності майбутніх фахівців сфери туризму 
Заслоцька Наталія Володимирівна, аспірантка Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, викладач ДПТНЗ «Вінницьке вище 
професійне училище сфери послуг». 

 
Засоби формування мовленнєвої культури майбутніх педагогів 

професійного навчання (за результатами проведеного експерименту) 
Карась Олена Дмитрівна, аспірантка кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Інноваційні методи професійної підготовки хорового диригента в США 

та Україні 
Карпенко Єлизавета, аспірантка першого курсу Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 
 
Інноваційні технології в роботі з мистецьки обдарованою учнівською 

молоддю  
Коваленко Надія Іванівна, аспірантка кафедри педагогіки КЗ «Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 

  



19 

Запити 5Е (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) як модель 
STEM-викладання та STEM-навчання у ЗВО 

Хомич Ольга Володимирівна, аспірантка кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Інноваційні технології в професійно-технічній освіті: досвід ЄС 
Христій Юрій Григорович, аспірант кафедри педагогіки КЗ «Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 
 
Збалансоване формування освітнього середовища  професійного 

розвитку вчителя 

Чеканюк Катерина Олегівна, аспірантка кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Тренінг як засіб розвитку трансверсальних компетентностей 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) 
Юань Веньцзін, аспірантка першого курсу навчання Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка. 
 
Педагогічне проєктування навчально-виховного процесу в системі 

військової підготовки технічного університету  
Балакін Сергій Геннадійович, магістрант Національного авіаційного 

університету. 
Науковий керівник: Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти 
Національного авіаційного університету. 

 
Сучасні підходи до структури технічних здібностей майбутніх педагогів 

професійного навчання в педагогічній теорії 
Бутко Сергій Анатолійович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

Науковий керівник: Опанасенко Віталій Петрович, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога 

професійного навчання 
Гончаров Олександр Михайлович, магістрант кафедри професійної освіти 

та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 
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Педагогічні умови попередження професійного вигорання викладачів 
закладів вищої освіти 

Гудим Тамара Василівна, магістрантка Національного авіаційного 
університету.  

Науковий керівник: Рахманов Віталій Олегович, доктор педагогічних 
наук, професор Національного авіаційного університету. 

 
Організація профорієнтаційної роботи з учнями старшої школи в 

сучасних умовах розвитку суспільства 
Дегтяренко Людмила Василівна, магістрантка Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
 
Креативність особистості як детермінанта її творчої активності 
Єрмак Анастасія Русланівна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  
Науковий керівник: Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної 
і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Формування самоосвітньої компетентності здобувачів освіти в процесі 

проєктно-технологічної діяльності 
Журба Юлія Володимирівна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Використання інноваційних технологій у процесі вивчення 

обов’язково-вибіркового модуля «Кулінарія» 
Журенко Наталія Олександрівна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Інтерактивні технології як засіб формування мовленнєвої 

компетентності учнів 
Зіненко Анна Едуардівна, магістрантка кафедри психології, педагогіки та 

філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського.  

Науковий керівник: Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, 
професор Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. 

 
Теоретичні засади формування готовності до педагогічного 

партнерства майбутніх педагогів професійного навчання 
Кізя Микола Сергійович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка.  

Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
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Розвиток громадянської компетентності майбутніх педагогів у процесі 
професійної підготовки 

Ковган Марія Ігорівна, магістрантка кафедри психології, педагогіки та 
філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського.  

Науковий керівник: Беспарточна Олена Іванівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. 

 
Інноваційні технології в підготовці педагогів професійного навчання 

сільськогосподарського профілю 
Клименко Олексій Юрійович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Сучасні освітні технології забезпечення індивідуалізації освітнього 

процесу під час підготовки майбутніх педагогів професійного навчання 
Марценюк Олександр Олександрович, магістрант кафедри технологічної 

та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 
національного університету.  

Науковий керівник: Приймак Віктор Миколайович, старший викладач 
кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету. 

 
Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів професійного 

навчання 
Медвідь Валерія Миколаївна, магістрантка кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Формування екологічної грамотності майбутніх учителів засобами 

інноваційних технологій 
Моргун Юлія Миколаївна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Методика застосування інтерактивних методів навчання в процесі 

підготовки педагогів професійного навчання 
Нишенко Сергій Валентинович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Особливості застосування проєктних технологій на заняттях з фахових 

дисциплін у процесі підготовки майбутнього вчителя 
Омелечко Аліна Віталіївна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
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Використання інноваційних технологій у проєктно-технологічній 
діяльності здобувачів освіти 

Поліщук Дарина Віталіївна, магістрантка кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Формування лідерської компетентності в майбутніх офіцерів Збройних 

сил України 
Похлібний Володимир Анатолійович, магістрант Національного 

авіаційного університету.  
Науковий керівник: Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти 
Національного авіаційного університету. 

 
Місце нетрадиційних організаційних форм в освітньому процесі 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання 
Радчук Микола Вікторович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка.  

Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
До питання особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів 

професійного навчання в процесі професійної підготовки 
Романов Максим Вадимович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка.  

Науковий керівник: Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Інноваційний підхід до проєктування виробів із деревинних матеріалів 
Сергієнко Ірина Вікторівна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Організаційні умови управління профорієнтаційною роботою закладу 

професійної освіти 
Скрипцов Андрій Дмитрович, магістрант кафедри педагогіки, психології, 

соціальної роботи та менеджменту Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  
 
Інноваційні технології дистанційної освіти в закладах вищої освіти 

Польщі  
Сніцар Сергій Романович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 
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Підготовка майбутніх викладачів закладів вищої технічної освіти до 
інноваційної освітньої діяльності 

Стеценко Ольга Миколаївна, магістрантка Національного авіаційного 
університету.  

Науковий керівник: Барановська Лілія Володимирівна, доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології 
професійної освіти Національного авіаційного університету. 

 
Патріотичне виховання майбутніх педагогів засобами декоративно-

ужиткового мистецтва 
Харченко Анна Олександрівна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до 

професійної діяльності в системі закладів вищої технічної освіти 
Червенщук Сніжана Григорівна, магістрантка Національного авіаційного 

університету.  
Науковий керівник: Рахманов Віталій Олегович, доктор педагогічних 

наук, професор Національного авіаційного університету. 
 
Формування в майбутніх інженерів готовності до інноваційної 

професійної діяльності 
Шишацький Владислав Васильович, магістрант Національного 

авіаційного університету.  
Науковий керівник: Смолінчук Лариса Симонівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент Національного авіаційного університету. 
 
Педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до 

розвитку креативного мислення учнів молодших класів 
Уманець Марія Олександрівна, студентка Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 
 
Проєктування системи підготовки майбутніх викладачів професійного 

навчання до проєктної діяльності 
Охріменко Тамара Володимирівна, студентка кафедри професійної освіти 

та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 
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СЕКЦІЯ 2 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ  

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
14:30 – 16:00 

 

Керівник секції: 
Росновський Микола Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Секретар: 
Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

ВИСТУПИ: 
 

Ефективні шляхи організації дуальної форми навчання для 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери 
обслуговування та громадського харчування 

Герлянд Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного навчання 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.  

 

Концептуальні засади оцінювання якості підготовки майбутніх 
фахівців у закладах професійної освіти 

Каленський Андрій Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач лабораторії науково-методичного супроводу фахівців у коледжах і 
технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Технологія оцінювання якості підготовки фахівців у закладах 
професійної освіти 

Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Інноваційні технології в підготовці фахівців соціальної сфери щодо 
роботи із сім’ями із проявом сімейного насильства 

Опалюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

Новікова Альона, магістрантка спеціальності «Соціальне забезпечення» 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Проблеми та перспективи підготовки майбутніх фахівців в умовах 
сьогодення 

Гузенко Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 
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Проблеми та перспективи підготовки майбутніх викладачів 
професійного навчання швейної галузі 

Васенок Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 

Принципи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах 
професійної освіти машинобудівного профілю 

Ваніна Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, науковий 
співробітник лабораторії науково-методичного супроводу фахівців у коледжах 
і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Сільськогосподарська галузь України: сучасний стан та напрями 
розвитку 

Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Особливості підготовки працівників для аграрного сектору економіки 
в умовах становлення та розвитку фермерських господарств в Україні 

Росновський Микола Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Творча самореалізація керівника закладу освіти 
Сосненко Оксана Вячеславівна, аспірантка Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка;  
Гребеник Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 
університету». 

 

Тестові методики оцінювання компетентнісних досягнень студентів 
аграрних коледжів 

Мося Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник лабораторії науково-методичного супроводу фахівців у коледжах 
і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Методи об’єктивного оцінювання компетентнісних досягнень студентів 
коледжів 

Пащенко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу фахівців у 
коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Методика формування художньо-творчої компетентності техніків-
конструкторів одягу в процесі фахової підготовки в коледжі 

Лемешко Людмила Юріївна, аспірантка Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України. 
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Методика розвитку ключових компетентностей майбутніх кравців і 
закрійників засобами інтерактивних технологій 

Однорог Галина Володимирівна, аспірантка Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України. 

 

Методика формування підприємницької компетентності майбутніх 
бакалаврів з економіки підприємства в процесі фахової підготовки 

Середіна Інна Анатоліївна, аспірантка Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України. 

 

Управління змінами в економічній освіті як тенденція професійної 
підготовки економістів у закладах вищої освіти КНР 

Цицюра Ксенія Валеріївна, аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», викладач англійської мови, іноземний експерт інституту іноземних 
мов Цзясінського університету  (Jiaxing University), м. Цзясін, КНР. 

 

Критерії і показники готовності фахівців з агроінженерії до 
застосування інноваційних технологій 

Чорнобай Богдан Володимирович, аспірант кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка; 

Опанасенко Віталій Петрович, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  

 

Сучасні тенденції розвитку легкої промисловості в Україні 
Бучинська Роксолана Борисівна, магістрантка кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного 
університету. 

Науковий керівник: Міщенко Олена Володимирівна, кандидат технічних 
наук, старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Сучасний стан професійної підготовки майбутніх слюсарів з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування 

Крюков Дмитро Сергійович, магістрант кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка.  

Науковий керівник: Опанасенко Віталій Петрович, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Розвиток професійної освіти в Україні: проблеми й шляхи вирішення 
Дробітько Михайло Олександрович, студент кафедри професійної освіти 

та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 
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СЕКЦІЯ 3 
НАСТУПНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО 

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

КОЛЕДЖ – ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ –ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ – САМОПІДГОТОВКА»  

14:30 – 16:00  
 

Керівник секції:  
Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної 
освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Секретар:  
Опанасенко Віталій Петрович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
ВИСТУПИ: 

 

Підготовка майстра виробничого навчання й викладача професійного 
навчання в контексті сучасних вимог  

Андрощук Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету. 

 
Формування професійно-педагогічної компетентності майстра 

виробничого навчання 
Біліченко Тетяна Михайлівна, доктор філософії, викладач педагогіки ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Наступність у підготовці педагогів закладів професійної освіти до 

інноваційної педагогічної діяльності 
Теловата Марія Теодозіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України, заступник директора з наукової роботи 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 
Аналіз змісту підготовки операторів поштового зв’язку в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 
Кайтановська Ольга Миколаївна, завідувач сектору наукового та 

навчально-методичного забезпечення організації освітнього процесу 
професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», аспірантка 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 
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Умови проєктування змісту підготовки майбутнього майстра 
виробничого навчання в закладі фахової передвищої освіти 

Коломієць Микола Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник директора з навчальної роботи ВСП «Професійно-педагогічний 
фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 

Використання інноваційних технологій у системі післядипломної 
освіти педагогічних працівників коледжів 

Курок Роман Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, молодший 
науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.  

 

Підготовка робітників офісного забезпечення в умовах змішаного 
навчання 

Тінькова Дар’я Сергіївна, доктор філософії, методист Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти в Черкаській області. 

 

Організація самопідготовки майбутніх майстрів виробничого 
навчання засобами інтернет-ресурсів 

Ребченко Олександр Мефодійович, директор ВСП «Професійно-
педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 

Формування професійного саморозвитку педагогів у системі 
методичної роботи закладу позашкільної освіти  

Воробйова Ольга Олексіївна, в. о. директора КПНЗ «Станція юних 
техніків Довгинцівського району» Криворізької міської ради. 

 

Комунікативна компетентність як складова педагогічної майстерності 
викладача професійної школи 

Глебова Жанна Геннадіївна, майстер виробничого навчання з професії 
«Верстатник широкого профілю» Маріупольського професійного 
машинобудівного ліцею. 

 

Проєктування інноваційного середовища професійної підготовки 
майстра виробничого навчання 

Бойко Анатолій Михайлович, викладач електротехніки ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Підготовка майбутніх викладачів спецпредметів закладів професійної 
освіти машинобудівного профілю до інноваційної діяльності 

Войтовська Ірина Володимирівна, викладач спецпредметів 
машинобудівного профілю Маріупольського професійного машинобудівного 
ліцею. 

 

Професійна підготовка майбутніх майстрів виробничого навчання у 
фаховому коледжі 

Заїка Олексій Михайлович, викладач спецдисциплін ВСП «Професійно-
педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 
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Особливості формування професійної компетентності педагогів 
професійного навчання в умовах дистанційного навчання 

Козій Тетяна В’ячеславівна, старший викладач кафедри професійної 
освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

 
Застосування проєктної методики навчання іноземної мови (за 

профспрямуваням) у фаховому коледжі 
Дворянова Тетяна Олександрівна, викладач англійської мови ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Формування відповідального ставлення до професійної діяльності на 

заняттях з фахових дисциплін 
Дя̓чков Петро Романович, викладач спецдисциплін ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 
 
Формування професійної компетентності майбутніх майстрів 

виробничого навчання в процесі викладання фахових дисциплін  
Шилко Сергій Олексійович, завідувач відділення професійної освіти ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Самоосвітня діяльність студентів в умовах дуальної форми здобуття 

ІТ-освіти  
Єршов Микола-Олег Володимирович, аспірант Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
 
Порядок підвищення кваліфікації викладача та майстра виробничого 

навчання в закладі фахової передвищої освіти 
Крученко Світлана Володимирівна, методист ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 
 
Формування екологічної компетентності старшокласників у процесі 

проєктування і виготовлення фотозони з екологічних матеріалів 
Богдашкіна Юлія Вікторівна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Принципи проблемно-розвивального навчання 
Близнюк Владислав Олегович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

Науковий керівник: Опанасенко Віталій Петрович, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 
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Підготовка майбутнього викладача технічного університету до 
формування професійної компетентності в бакалаврів авіаційного 
транспорту  

Бровко Станіслав Сергійович, магістрант Національного авіаційного 
університету.  

Науковий керівник: Барановська Лілія Володимирівна, доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології 
професійної освіти Національного авіаційного університету. 

 
Методичний супровід діяльності педагога професійного навчання  
Забара Юрій Васильович, магістрант кафедри педагогіки, психології, 

соціальної роботи та менеджменту Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  
 
Самоосвітні вміння майбутніх педагогів професійного навчання як 

основа саморозвитку студента 
Титаренко Віталій Григорович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Підготовка педагога професійного навчання до дистанційного 

навчання учнів 
Гугля Анна Ігорівна, студентка кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Методична робота майстра виробничого навчання 
Запорожець Яніна Олексіївна, студентка кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Поняття фахової компетентності майбутніх педагогів професійного 

навчання 
Лазар Вадим Миколайович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Дослідження елементів дуального навчання в процесі підготовки 

майбутніх майстрів виробничого навчання 
Панкевич Валерій Михайлович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Умови реалізації індивідуальної освітньої траєкторії професійного 

розвитку педагогів професійного навчання в системі неперервної освіти 
Ткаченко Юрій Юрійович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 
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СЕКЦІЯ 4 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНА 

МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, 
ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  

14:30 – 16:00 
 

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

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Секретар:  
Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
ВИСТУПИ: 

 

Визначення рівня готовності інноваційної педагогічної розробки 
Єршова Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України. 

 
Реалізація міжпредметних зв’язків у викладанні інформатики та 

технологій 
Крамар Валерій Максимович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної 
фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича; 

Серебрянський Олексій Юрійович, студент кафедри професійної та 
технологічної освіти і загальної фізики Інституту фізико-технічних та 
комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича. 

 
Роль педагога професійного навчання в організації освітнього процесу 

закладу професійного навчання в умовах запровадження модульно-
компетентнісного підходу  

Красильникова Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 
мистецтва Хмельницького національного університету. 

 
Використання тренінгових форм навчання для розвитку професійної 

компетентності майстрів виробничого навчання. 
Кручек Вікторія Аркадіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України. 
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Інноваційні педагогічні підходи в системі П(ПТ)О: сучасний світовий 
та європейський досвід 

Мандрагеля Володимир Андрійович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 
Створення та розроблення нового лабораторного обладнання для 

використання на заняттях з дисциплін «Різальний інструмент», «Теорія 
різання» 

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, 
професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Єнатій Дмитро Дмитрович, студент Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 
Модернізація та оновлення обладнання для лабораторного практикуму 

з опору матеріалів  
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, 

професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Бурак Іван Іванович, студент Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича. 

 
Проєктування та виготовлення стрічкових установок для оброблення 

деревини та металу в умовах приватних господарств  
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, 

професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Бужора Василь Олексійович, Граб Богдан Васильович, студенти 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 
Формування творчої компетентності педагога професійного навчання 

засобами проєктної діяльності 
Газука Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 

Руда Катерина Анатоліївна, магістрантка технологічного факультету 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.  

 
Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до 

командної роботи під час виконання навчальних проєктів  
Герніченко Іван Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету. 
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Особливості організації методичної роботи в закладі професійної освіти 
в умовах карантинних обмежень 

Горбан Євдокія Іванівна, доктор філософії, методист Професійно-
технічного училища № 8 (м. Чернівці). 

 

Використання методу «fishbone» на занятті з історії України під час 
вивчення теми «Українська революція 1917-1921 рр. Державотворчі 
процеси» 

Грибенко Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, викладач 
соціальних дисциплін ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 

Шляхи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого 
навчання ЗП(ПТ)О з урахуванням зарубіжного досвіду  

Дрозіч Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, методист ДНЗ 
«Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». 

 

Інноваційні технології в професійній діяльності майстрів виробничого 
навчання 

Заславська Світлана Ігнатіївна, кандидат технічних наук, молодший 
науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Педагогічні умови використання дистанційних технологій у процесі 
фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання швейного 
профілю 

Зінченко Альбіна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Сучасні підходи до застосування наочності в процесі професійно-
теоретичної підготовки кваліфікованих робітників 

Ігнатенко Сергій Віталійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
викладач ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та 
автотранспорту». 

 

Формування культурологічної компетентності старшокласників у 
процесі проєктування та виготовлення виробів, оздоблених бісером  

Литвин Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; 

Скланда Яна Станіславівна, магістрантка кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Проєктна діяльність як одна з форм інноваційних технологій навчання 
Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

  



34 

Практико-орієнтований підхід у підготовці кваліфікованих робітників 
Пятничук Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Актуальність упровадження змішаного навчання в сучасних умовах 
розвитку освітньої системи 

Газдик Мирослава Миронівна, директор Вищого професійного училища 
№ 3 м. Мукачева. 

 

Розвиток професійної майстерності керівників гуртків закладу 
позашкільної освіти 

Філімонова Тетяна Василівна, директор КПНЗ «Центр дитячої та 
юнацької творчості “Дружба» Криворізької міської ради.  

 

Самоактуалізація та самовдосконалення особистості шляхом 
проведення просвітницької роботи з учнями на «годинах психолога» 

Бабаєва Лариса Михайлівна, спеціаліст вищої категорії ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти». 

 

Формування навичок здорового способу життя в майбутніх майстрів 
виробничого навчання 

Буц Людмила Вікторівна, викладач біології та психології ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 

Інтерактивні форми навчання та їх застосування в підготовці 
майбутніх фахівців 

Войтенко Ірина Олександрівна, викладач педагогіки та психології ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Система роботи з розвитку медіаграмотності педагогів  
Головко Наталія Олександрівна, методист КПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості “Дружба”» Криворізької міської ради.  
 

Технологія проблемного навчання як засіб активізації пізнавальної 
діяльності учнів з професії «Перукар (перукар-модельєр)» 

Зубкова Віра Миколаївна, майстер виробничого навчання з професії 
«Перукар (перукар-модельєр)» Маріупольського професійного 
машинобудівного ліцею. 

 

Формування в учнів професійної компетентності шляхом 
упровадження інноваційних технологій 

Демидчик Андрій Володимирович, майстер виробничого навчання ДНЗ 
«Глухівське вище професійне училище». 

 

Народні рухливі ігри як основний компонент оздоровчої роботи 
майстра виробничого навчання 

Залюбівець Марина Вікторівна, викладач фізичного виховання, фізичної 
культури ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 
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Індивідуальний підхід та етапи соціалізації студентів з особливими 
освітніми потребами 

Капоріна Ольга Володимирівна, практичний психолог ВСП «Професійно-
педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 

Інноваційна складова формування педагогічної культури майбутніх 
викладачів професійної освіти 

Приймак Віктор Миколайович, старший викладач кафедри технологічної 
та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 
національного університету. 

 

Упровадження спортивних єдиноборств у процесі фізичної підготовки 
майбутніх майстрів виробничого навчання 

Кучер Ігор Вікторович, викладач фізичного виховання, фізичної культури 
ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Готовність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О до інноваційної 
діяльності 

Кушнір Ірина Олександрівна, методист ДЗП(ПТ)О «Вище професійне 
училище № 55 м. Дніпро». 

 

Формування цінностей педагогічної діяльності майбутнього педагога 
професійного навчання  

Остапчук Марина Володимирівна, майстер виробничого навчання з 
професії «Електрогазозварник» Маріупольського професійного 
машинобудівного ліцею. 

 

Використання сучасних інноваційних моделей навчання як засіб 
підвищення ефективності уроків 

Сакунова Юлія Борисівна, викладач першої категорії спеціальних 
дисциплін кравців ДПТНЗ «Конотопське професійно-технічне училище». 

 

Самоосвітня діяльність майстрів виробничого навчання 
Майборода Людмила Анатоліївна, науковий співробітник Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України. 
 

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

Мартиненко Катерина Валеріївна, методист Криворізького професійного 
гірничо-технологічного ліцею. 

 
Підготовка майбутніх майстрів виробничого навчання швейного 

профілю до інноваційної діяльності на практичних заняттях у майстерні 
Морозова Олена Володимирівна, майстер виробничого навчання 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
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Особливості організації освітнього процесу ПТЗО в умовах пандемії 
Панченко Галина Миколаївна, майстер виробничого навчання з професії 

«Кухар, кондитер» Маріупольського професійного машинобудівного ліцею. 
 

Формування здорового способу життя майбутніх майстрів виробничого 
навчання шляхом залучення до зимових видів спорту 

Савров Вячеслав Володимирович, викладач фізичного виховання ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Розвиток творчих здібностей майбутніх майстрів виробничого 

навчання швейного профілю шляхом використання дизайнерських ідей 
оздоблення одягу 

Сєврюкова Валентина Єгорівна, викладач фахових дисциплін ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Використання проблемних ситуацій на заняттях із фахових дисциплін 
у процесі підготовки майбутнього майстра виробничого навчання 

Фокін Олександр Володимирович, викладач фахових дисциплін ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Застосування мультимедійних технологій у процесі професійної 
підготовки здобувачів освіти 

Гребеник Антон Олександрович, аспірант Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка; 

Нечай Алла Миколаївна, викладач ВСП «Класичний фаховий коледж 
Сумського державного університету». 

 

Декоративно-ужиткове мистецтво як засіб професійного навчання 
Жукова Дар’я Віталіївна, аспірантка кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка.  

Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Стилі спілкування педагога професійного навчання зі здобувачами 
освіти 

Ігнатенко Ксенія Володимирівна, аспірантка кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 

Інноваційна діяльність викладача професійного навчання в процесі 
позанавчальної роботи  

Колодяжний Сергій Миколайович, аспірант кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
  



37 

Особливості організації педагогічної практики в процесі підготовки 
майбутніх педагогів професійного навчання 

Галицький Максим Олександрович, магістрант кафедри технологічної та 
професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного 
університету.  

Науковий керівник: Андрощук Ігор Петрович, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Розвиток лідерських навичок майбутніх педагогів професійного 
навчання 

Гончарова Тетяна Олександрівна, магістрантка кафедри професійної 
освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Методичні засади навчання старшокласників проєктування і 
виготовлення пряникової дошки 

Карабута Олександр Анатолійович, магістрант кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Методичні засади навчання старшокласників проєктування і 
виготовлення іграшки «Кінь-гойдалка» 

Корпан Владислав Олегович, магістрант кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Особливості підготовки майбутніх педагогів професійного навчання до 
консультативної роботи 

Ключка Наталія Ігорівна, магістрантка кафедри технологічної та 
професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного 
університету.  

Науковий керівник: Красильникова Ганна Володимирівна, доктор 
педагогічних наук, професор кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Розвиток естетичної компетентності майбутніх педагогів на заняттях з 
фахових дисциплін 

Лобасенко Наталія Володимирівна, магістрантка кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Методологія задачного підходу в підготовці майстрів виробничого 
навчання транспортного профілю 

Майстренко Наталія Миколаївна, аспірантка кафедри професійної освіти 
та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

Методичні засади навчання старшокласників проєктування і 
виготовлення комплекту прикрас із бісеру  

Мінакова Яна Олександрівна, магістрантка кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
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Формування професійно значущих якостей майбутніх педагогів 
професійного навчання 

Понирко Олексій Олександрович, магістрант кафедри професійної освіти 
та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Засвоєння майбутніми педагогами професійного навчання нових 

технологій очищення зерна повітряним потоком 
Тименко Олександр Олександрович, магістрант кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Обґрунтування методів оброблення спортивних костюмів у процесі 

вивчення дисципліни «Новітні технології галузі» 
Фісюк Алла Борисівна, магістрантка кафедри технологічної та професійної 

освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.  
Науковий керівник: Міщенко Олена Володимирівна, кандидат технічних 

наук, старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 
Реалізація студентоцентрованого підходу в умовах дистанційного 

навчання 
Боженок Владислав Володимирович, студент кафедри професійної освіти і 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Інтерактивні технології під час професійно-практичного навчання 

майбутніх кваліфікованих робітників 
Бокова Дар’я Петрівна, студентка факультету технологічної і професійної 

освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  
Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Упровадження елементів мехатроніки в підготовку фахівців з 

професійної освіти 
Квокша Дмитро Володимирович, студент кафедри професійної освіти і 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Компетентність педагога професійного навчання – передумова успіху 

учнів ЗП(ПТ)О 
Лебедєв Костянтин Сергійович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 
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Проблемний підхід під час вивчення дисципліни «Технологія 
виробництва і переробка продуктів тваринництва»  

Луговський Максим Олександрович, студент кафедри професійної освіти 
та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Організація самостійної роботи в процесі вивчення інженерних 
дисциплін з використанням засобів ІТ технологій  

Мартиненко Віктор Леонідович, студент кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Сучасні підходи до проєктування виховної роботи у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти 

Овсієнко Анастасія Сергіївна студентка факультету технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  

Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Фахова компетентність педагога як одна з умов його успішної 
професійної діяльності 

Пахомов Володимир Сергійович, студент кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Майстерність педагога професійного навчання в сучасних вимірах 
Рябченко Богдан Олександрович, студент кафедри професійної освіти і 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 

Засоби діагностування рівня знань здобувачів освіти у процесі 
дистанційного навчання  

Самусь Денис Володимирович, студент кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Використання технології сторітелінгу для розвитку педагогічної 
майстерності майбутніх педагогів професійного навчання 

Сліпушко Євгеній Сергійович, студент кафедри професійної освіти і 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 

Застосування ігрових технологій у процесі підготовки кваліфікованих 
робітників  

Сорока Ірина Василівна, студентка факультету технологічної і професійної 
освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  

Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
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СЕКЦІЯ 5 
УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
14:30 – 16:00 

 

Керівник секції:  
Крамар Валерій Максимович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної 
фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

Секретар: 
Єрмоленко Євген Ігорович, доктор філософії, старший викладач кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

ВИСТУПИ: 
 

Використання цифрових технологій у підготовці магістрів 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  

Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук професор, 
завідувач кафедри педагогіки КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти».  

 

Методика використання електронних навчальних посібників у 
підготовці майбутніх кваліфікованих робітників 

Гуржій Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії електронних 
навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Методичні засади розвитку цифрових компетентностей майбутнього 
педагога 

Крамар Валерій Максимович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної 
фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького 
національного університету імені  Юрія Федьковича; 

Калакайло Раїса Богданівна, студентка 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 кафедри професійної та технологічної 
освіти і загальної фізики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

 

Сучасні цифрові технології: упровадження та значення для ефективної 
підготовки педагогів професійного навчання 

Кулик Олена Дмитрівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 
  

http://ptcsi.chnu.edu.ua/viddili-ta-kafedri/kafedra-zagalnoyi-fiziki/kramar-valerii-maksimovich
http://ptcsi.chnu.edu.ua/viddili-ta-kafedri/kafedra-zagalnoyi-fiziki/kramar-valerii-maksimovich
http://ptcsi.chnu.edu.ua/viddili-ta-kafedri/kafedra-zagalnoyi-fiziki/kramar-valerii-maksimovich
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Методика проведення навчальних занять на основі застосування 
відеоконференцій 

Пригодій Микола Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних 
ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 
Організація проєктної діяльності здобувачів освіти із застосуванням 

цифрових технологій 
Романова Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри професійної та вищої освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти». 

 
Уплив цифрової культури студентів на якість самоосвітньої діяльності  
Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 
 
Освітній процес закладу професійної (професійно-технічної) освіти в 

умовах сучасного цифрового простору 
Стойчик Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, заступник директора 

з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-
технологічного ліцею. 

 
Технологія створення електронних додатків навчальних досягнень 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 
Белан Владислав Юрійович, доктор філософії, молодший науковий 

співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України. 

 
Цифрова педагогіка – фактор підвищення якості освітніх послуг 
Ваніна Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 

науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 
 
Методика проєктування електронного освітнього середовища закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти 
Гуменний Олександр Дмитрович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України. 

 
Цифрова грамотність як ключова компонента в підготовці здобувачів 

вищої освіти 
Данилюк Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. 
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Розроблення та використання інтерактивних вправ засобами сервісу 
Learningapps.org 

Єрмоленко Євген Ігорович, доктор філософії, старший викладач кафедри 
професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 
Умови підготовки майбутніх педагогів до використання цифрових 

освітніх ресурсів у майбутній професійній діяльності 
Ігнатенко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Ознайомлення з машинним навчанням за допомогою сервісу Lobe під 

час вивчення освітнього компонента «Комп’ютерний практикум» 
Красильников Сергій Романович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету. 

 
Технологія створення різнорівневих тестових завдань для учнів 

закладів професійної освіти  
Кононенко Андрій Геннадійович, кандидат педагогічних наук, завідувач 

науково-організаційного відділу Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України.  

 
Упровадження інформаційних технологій у процес викладання 

професійно-профільних дисциплін швейного профілю 
Корницька Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету. 

 
Методика створення та використання освітніх відеофрагментів на 

заняттях теоретичного та виробничого навчання 
Криворот Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України. 

 
Використання служби G SUITE FOR EDUCATION для розвитку 

цифрової компетентності викладачів 
Купрієвич Вікторія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної 
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Тарасюк Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної 
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 
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Технологія створення електронних навчальних ресурсів для закладів 
професійної освіти  

Липська Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, завідувач 
лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України. 

 

Наступність графічної підготовки майстра виробничого навчання, 
викладача професійного навчання як умова їх саморозвитку  

Литвин Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Роль цифрових технологій у розвитку педагогічної майстерності 
майбутніх педагогів професійного навчання 

Маринченко Інна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Використання цифрових технологій під час підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання та технологій 

Марченко Станіслав Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Упровадження цифрових технологій у процес підготовки магістрів 
соціального забезпечення 

Мельник Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка.  

 

Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 
підготовці майбутніх педагогів професійного навчання в Хмельницькому 
національному університеті 

Міщенко Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 
мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Застосування цифрових технологій під час дистанційного навчання 
майбутніх учителів в освітньому процесі 

Проценко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка. 

 

Особливості використання інформаційних технологій у підготовці 
викладача професійного навчання в умовах пандемії 

Різник Надія Анатолівна, старший викладач кафедри професійної освіти 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 
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Можливості Google Keep в організації навчальної діяльності студента 
Сербалюк Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка.  

 
Упровадження Google-сервісів у навчальний процес закладів освіти 
Толмачов Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, старший 

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

 
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 

педагогів 
Хоруженко Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

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

 
Дидактичні особливості комп’ютерних навчальних програм і 

автоматизованих навчальних комплексів у підготовці майбутніх слюсарів 
з ремонту автомобілів 

Ярощук Катерина Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 

Ничипоренко Ярослав Сергійович, студент технологічного факультету 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

 
Застосування цифрових засобів інформації у фаховій підготовці 

майбутніх агроінженерів 
Авраменко Євгеній Володимирович, викладач спецдисциплін, голова 

циклової комісії агроінженерних дисциплін Глухівського агротехнічного 
інституту ім. С. А. Ковпака СНАУ. 

 
Досвід використання цифрових технологій при проєктуванні виробів з 

дерева 
Базурін Сергій Миколайович, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Глухівське вище професійне училище». 
 
Візуалізація та віртуалізація навчального матеріалу як основа 

підготовки висококваліфікованих робітників 
Божор Дмитро Юрійович, майстер виробничого навчання (викладач) 

Кропивницького вищого професійного училища. 
 
Застосування хмарних технологій в організації самопідготовки 

майбутніх майстрів виробничого навчання з фізики 
Гаврилов Іван Петрович, викладач фізики ВСП «Професійно-педагогічний 

фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

  



45 

Використання інформаційних технологій в освітньому процесі в 
закладі фахової передвищої освіти 

Капелько Людмила Григорівна, завідувач відділення технологічної освіти 
ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Використання цифрових технологій у формуванні естетичних інтересів 
учнівської молоді  

Кладов Сергій Анатолійович, методист КПНЗ «Центр дитячої та юнацької 
творчості “Дружба”» Криворізької міської ради. 

 

Онлайн-платформи як засіб закріплення математичних знань 
майбутніх майстрів виробничого навчання  

Ковальова Ольга Іванівна, викладач математики ВСП «Професійно-
педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 

Використання комп’ютерного тестування як засобу контролю знань на 
заняттях з економіки 

Колтакова Милана Юріївна, викладач економічних дисциплін ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Використання електронних підручників на заняттях з гуманітарних 
дисциплін у процесі підготовки майстрів виробничого навчання 

Корзюкова Людмила Петрівна, викладач української мови і літератури 
ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 

Навчання англійської мови шляхом використання дистанційних 
технологій 

Кривошей Марина Олександрівна, завідувач навчально-виробничих 
практик ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка».  

 

Застосування цифрових технологій в оновленні змісту практичної 
підготовки педагогів професійного навчання  

Кучма Олександр Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, доцент 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. 

 

Використання сервісів GOOGLE-карти в практичній підготовці з 
водіння автомобіля майстрами виробничого навчання 

Мінченко Сергій Іванович, майстер виробничого навчання ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 
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Інформаційно-комунікаційні технології підготовки майбутніх педагогів 
професійного навчання в умовах дистанційного навчання 

Пястук Оксана Володимирівна, майстер виробничого навчання кафедри 
технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 
національного університету. 

 
Застосування онлайн-платформ у підготовці майбутніх майстрів 

виробничого навчання до складання ДПА з історії України у формі ЗНО 
Сидоренко Оксана Миколаївна, викладач історії ВСП «Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 
 
Уміння використовувати цифрові технології на заняттях зі словесності 

під час дистанційного навчання – освітня вимога ХХІ століття 
Усок Олена В’ячеславівна, викладач української мови і літератури ВСП 

«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка». 

 
Використання цифрових технологій у підготовці майстра виробничого 

навчання 
Шутко Олександр Георгійович, завідувач навчально-методичної 

лабораторії ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка». 

 
Розвиток педагогічної майстерності майбутнього вчителя трудового 

навчання в умовах цифровізації освіти 
Андросенко Артем Олександрович, аспірант кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 
Особливості формування професійної компетентності бакалаврів з 

електроніки засобами цифрових технологій в умовах дистанційного 
навчання  

Бойко Лідія Костянтинівна, аспірантка кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка, викладач закладу 
вищої освіти ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 
університету». 

 
Упровадження цифрових технологій у процес фахової підготовки 

майстра виробничого навчання сільськогосподарського профілю 
Заїка Артем Олексійович, аспірант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 
Використання цифрових технологій у дуальній освіті: європейський 

досвід  
Кукса Тетяна Олександрівна, аспірантка кафедри педагогіки КЗ 

«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 
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Використання навчальної платформи Moodle в процесі фахової 
підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання автотранспортного 
профілю в коледжах 

Максимович Олександр Миколайович, аспірант кафедри професійної 
освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Культура використання смарт-технологій в освітньому процесі 
бакалаврів професійного навчання 

Мельник Тарас Андрійович, аспірант кафедри професійної освіти 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

 

Цифрова грамотність як основа сучасного освітнього феномену 
Редзюк Наталія Павлівна, аспірантка кафедри професійної освіти 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 
 

Методичні засади формування цифрової компетентності здобувачів 
вищої освіти 

Тропак Богдан Сергійович, аспірант кафедри технологічної і професійної 
освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Сутність інформаційно-комунікаційних технологій 
Туманова Юлія Володимирівна, аспірантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка, викладач ЗВО ВСП 
«Класичний фаховий коледж Сумського державного університету». 

 

Використання ІКТ для розвитку екологічної компетентності майбутніх 
викладачів закладів професійної освіти аграрної галузі  

Яблуновська Катерина Олександрівна, аспірантка Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України. 

 

Аналіз цифрових освітніх ресурсів щодо підготовки майбутніх 
педагогів професійного навчання 

Баранов Денис Сергійович, магістрант кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка.  

Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

 

Розвиток творчої індивідуальності вихованців гуртків засобами ІКТ 
Бойченко Анна Віталіївна, магістрант кафедри педагогіки КЗ «Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 
 

Теоретичні основи інформаційно-комунікаційних технологій навчання 
майбутніх педагогів 

Васько Ірина Михайлівна, магістрантка кафедри технологічної і 
професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
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Досвід використання цифрових технологій у процесі підготовки 
майбутніх педагогів професійного навчання в Хмельницькому 
національному університеті 

Денисенко Наталя Сергіївна, магістрантка кафедри технологічної та 
професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного 
університету.  

Науковий керівник: Андрощук Ірина Василівна, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Формування цифрової компетентності в процесі проєктування виробів 
Зарубій Марина Вікторівна, магістрантка кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  
 

Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання в умовах  
цифровізації освіти 

Ільющенко Артем Васильович, магістрант кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка.  

 

Інфографіка як сучасний засіб наочності  
Кириченко Денис Володимирович, студент факультету технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 
 

Можливості використання хмарних технологій у підготовці майбутніх 
педагогів професійного навчання в Хмельницькому національному 
університеті 

Кобак Оксана Василівна, магістрантка кафедри технологічної та 
професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного 
університету.  

Науковий керівник: Міщенко Олена Володимирівна, кандидат технічних 
наук, старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Програмні засоби для створення віртуальних динамічних моделей 
Князь Богдан Ігорович, магістрант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 

Цифрові технології в організації підготовки майбутніх педагогів 
професійного навчання в Хмельницькому національному університеті 

Клюд Ліна Валеріївна, магістрантка кафедри технологічної та професійної 
освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.  

Науковий керівник: Міщенко Олена Володимирівна, кандидат технічних 
наук, старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 
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Можливості використання сервісу Google Class-zoom під час вивчення 
дисциплін циклу професійної підготовки 

Миргородський Микола Володимирович, магістрант кафедри професійної 
освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Порядок розроблення курсів у середовищі GoogleClassroom  
Перепічай Станіслав Валерійович, магістрант кафедри професійної освіти 

та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Методика застосування QR-кодів у професійній освіті 
Пластун Владислав Вікторович, магістрант кафедри професійної освіти 

та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 
здобувачів вищої освіти швейного профілю  

Площинська Оксана Сергіївна, магістрантка кафедри технологічної та 
професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного 
університету.  

Науковий керівник: Корницька Лариса Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

Застосування SD-анімацій у процесі підготовки педагогів професійного 
навчання 

Ракита Іван Петрович, магістрант кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх 
педагогів професійного навчання 

Росстальний Владислав Миколайович, магістрант кафедри професійної 
освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі 
підготовки майбутнього кваліфікованого робітника харчової 
промисловості 

Самкова Анастасія Юріївна, магістрантка технологічного факультету 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

 

Особливості використання цифрових освітніх ресурсів під час 
вивчення фахових дисциплін майбутніми педагогами професійного 
навчання 

Тищенко Станіслав Леонідович, магістрант кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 
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Використання сервісів Google під час вивчення дисциплін циклу 
професійної підготовки у ЗВО 

Шевцов Андрій Олександрович, магістрант кафедри професійної освіти та 
технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Дидактичні можливості сервісу Powtoon  
Ковнер Олег Віталійович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Візуалізація навчального матеріалу під час дистанційного навчання 
Самусь Денис Володимирович, студент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

Особливості створення бази даних при вивченні мобільного сервісу 
«Adalo» 

Янчук Віталій Сергійович, студент кафедри технологічної та професійної 
освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.  

Науковий керівник: Красильников Сергій Романович, кандидат 
технічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. 

 

 
 

СЕКЦІЯ 6 
КРОСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
14:30 – 16:00 

Керівник секції:  
Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. 

Секретар: 
Прилепа Іван Миколайович, аспірант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка. 

 

ВИСТУПИ: 
 

Кросдисциплінарний підхід до управління навчально-методичним 
забезпеченням діяльності ЗВО 

Цапко Вадим Федорович, магістрант кафедри психології, педагогіки та 
філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського.  

Науковий керівник: Беспарточна Олена Іванівна кандидат педагогічних 
наук, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. 
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Кросдисциплінарний підхід у підготовці майбутніх фахових молодших 
бакалаврів професійної освіти 

Бикова Тетяна Борисівна, доктор філософії, викладач ВСП «Професійно-
педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

 
Міжпрофесійна освіта як інноваційна форма професійної підготовки 

лікарів у зарубіжних країнах 
Білоусова Наталя Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту 
Київського міжнародного університету, доцент кафедри прикладної медицини 
Університету економіки та права «КРОК». 

 
Організаційно-педагогічні умови формування кросдисциплінарних 

навичок у майбутніх педагогів професійного навчання 
Прилепа Іван Миколайович, аспірант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Інтегративний підхід до організації освітнього процесу підготовки 

майстрів виробничого навчання 
Сорока Валерій Вікторович, аспірант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка.  

 
Упровадження міждисциплінарного підходу в підготовку фахівців як 

стратегічний напрям розвитку вищої освіти 
Тимошенко Роман Вікторович, магістрант кафедри професійної освіти і 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Міжпредметні зв’язки як умова підвищення ефективності освітнього 

процесу підготовки фахівців швейної галузі  
Гирич Катерина Віталіївна, студентка факультету технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  
Науковий керівник: Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  

 
Розвиток у майбутніх фахівців навичок взаємодії в колективі  
Дручок Микола Сергійович, студент кафедри професійної освіти і 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 
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Розвиток навички «тайм-менеджмент» у майбутніх фахівців 
Зоренко Павло Сергійович, студент кафедри професійної освіти і 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Реалізація STEAM-освіти в освітніх програмах підготовки педагогів 

професійного навчання 
Кондратенко Ярослав Михайлович, студент кафедри професійної освіти і 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 
Міждисциплінарний підхід: традиції та інновації 
Тименко Олександр Олександрович, магістрант кафедри професійної 

освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 

 


