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НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 

 

НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, 

академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

ЛУК’ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

ФІЛІПЧУК ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН 

України, перший заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка 

 

СОТСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА  

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, заступник директора з науково-експериментальної роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України  

 

ХОМИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової 

роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України  

 

АНІЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

ТРИНУС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України  
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ПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 
 

14 червня 2022 року 
 

Підключитися до конференції Zoom 

 

https://us02web.zoom.us/j/81419557623?pwd=VkhubGJpWnlMN0pDVUhod1g4djRuQT09 
 

Ідентифікатор конференції: 814 1955 7623 
 

Код доступу: 024469 
 
14.00 – 14.10  Відкриття VІ Всеукраїнських педагогічних  

читань, присвячених пам’яті  
академіка Семена Устимовича Гончаренка 

 
14.10 – 16.00  Пленарне засідання  

«Науково-педагогічна спадщина і життєвий шлях 
академіка Семена Устимовича Гончаренка» 
 

16.00 – 16.30  Перерва 
 
16.30 – 18.00  Робота секційних засідань 

 
Секційне засідання 
«Психолого-педагогічні засади розвитку освіти дорослих» 
 
Секційне засідання 
«Освіта різних категорій дорослих як важливий ресурс 
розвитку суспільства, що навчається» 
 
Секційне засідання 
«Особистісний і професійний розвиток фахівців в Україні 
та зарубіжжі» 
 
Секційне засідання 
«Дослідницькі рефлексії науковців-початківців» 
 

18.00 – 18.30  Підсумки VІ Всеукраїнських педагогічних  
читань, присвячених пам’яті  
академіка Семена Устимовича Гончаренка 

 
Регламент: 
 

Для доповідей – до 20 хв. 

Для виступів – до 15 хв. 

Для повідомлень – до 10 хв. 

https://us02web.zoom.us/j/86518940928?pwd=UVU3Nm1WVjdKV0RDR2RKdEhwaTVIZz09
https://us02web.zoom.us/j/81419557623?pwd=VkhubGJpWnlMN0pDVUhod1g4djRuQT09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

14 червня 2022 року        14.00 – 16.00 
 

Підключитися до конференції Zoom 

 

https://us02web.zoom.us/j/81419557623?pwd=VkhubGJpWnlMN0pDVUhod1g4djRuQT09 
 

Ідентифікатор конференції: 814 1955 7623 
 

Код доступу: 024469 
 
Модератор: 

 

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Вітальне слово: 

Ничкало Нелля Григорівна  доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення 

професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

 

Доповіді: 

 

Гуманізм освітньої концепції Семена Гончаренка 

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, перший заступник голови 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

 

Мій Вчитель, мій Кумир 

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Семен Устимович Гончаренко – людина, науковець, 

консультант 

Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та 

інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

https://us02web.zoom.us/j/86518940928?pwd=UVU3Nm1WVjdKV0RDR2RKdEhwaTVIZz09
https://us02web.zoom.us/j/81419557623?pwd=VkhubGJpWnlMN0pDVUhod1g4djRuQT09
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Постать академіка Семена Гончаренка в контексті 

особистісного і професійного розвитку майбутніх науковців 

Степанюк Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих 

дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 

 

Педагогічна персоналістика творчості академіка 

Семена  Устимовича Гончаренка 

Васянович Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, 

професор, почесний академік НАПН України, професор кафедри 

гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

 

Необхідність педагогічних ідей академіка С. У. Гончаренка для 

сучасної освіти 

Ільченко Віра Романівна – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, завідувач відділом інтеграції змісту 

загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України 

 

Фотоштрихи до біографії академіка Семена Гончаренка (1928-

2013) 

Міхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор 

Педагогічного музею України, старший науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського 
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ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ  
 

Професійне навчання експертів із забезпечення якості 
педагогічної освіти у Великій Британії 

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України 

 
Андрагогічні засади особистісно-професійного становлення 

майбутнього вчителя 
Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 
Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти 

дорослих: виклики і можливі шляхи подолання в умовах війни 
Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Розвиток цифрових і медіа освітніх навичок на робочому місці 

в умовах цифрового суспільства 
Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри туризму Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 

 
Тенденції розвитку корпоративної освіти у суспільстві, що 

навчається 
Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший 

дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Шляхи професійного саморозвитку та самовдосконалення 

вчителя-філолога в умовах сьогодення 
Беценко Тетяна Петрівна – доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри української мови і літератури Сумського державного 
педагогічного університету ім. А. С. Макаренка 
 

Етичний кодекс вченого: пріоритети у педагогічній спадщині 
С. У. Гончаренка 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Структурна модель медичної компетентності дорослих: 
досвід Словаччини 

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й 
інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного 
лінгвістичного університету 

Матулчик Юліус – доктор філософських наук, PhDr, професор 
кафедри педагогіки й андрагогіки філософського факультету Університета 
Я.А. Коменського у Братиславі (Словаччина) 

 
Формування діалектичного педагогічного мислення 

у майбутніх учителів 
Галузяк Василь Михайлович – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 
Андрагогічні засади професійної підготовки майбутніх 

магістрів педагогічних спеціальностей 
Герасимова Ірина Геннадіївна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 
Андрагогічні засади навчання у закладах вищої освіти 
Дернова Майя Григорівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри освіти дорослих і безперервної освіти Аугзбурзького 
університету (Німеччина) 

 
Складові авторитету викладача закладу вищої освіти та 

психолого-педагогічні умови його становлення в сучасних умовах 
Каплінський Василь Васильович – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

 
Психологічні умови розвитку комунікативних якостей осіб, які 

надають освітні послуги людям віку пізньої дорослості 
Коваленко Олена Григорівна – доктор психологічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Особливості професійного розвитку педагога вищої школи 
в умовах глобальних викликів 

Ковальчук Василь Іванович – доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 
Формування професійної компетентності менеджерів 

соціокультурної сфери у вимірі сучасної педагогічної інноватики 
Локшин Віктор Соломонович – доктор педагогічних наук, викладач 

вищої категорії кафедри (циклової комісії) психолого-педагогічних дисциплін 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 
Професійна підготовка докторів філософії: вітчизняний 

та зарубіжний досвід 
Мачинська Наталія Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

 
Роль і місце освіти дорослих у контексті викликів сучасності 
Огієнко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Особливості викладання курсу «Теорія і технології освіти 

дорослих» у магістратурі 
Пєхота Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 
Професійний розвиток вчителів в умовах неформальної освіти 

Туреччини 
Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший 

дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 

Зарубіжний досвід стандартизації процедур управління 
знаннями 

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
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Науково-педагогічний текст як засіб реалізації професійної 
мовної особистості (на прикладі наукових публікацій академіка 
С. У. Гончаренка) 

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Тенденції розвитку художньо-педагогічної освіти в Україні 
Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-
експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Втілення ідей гуманізації освіти С. У. Гончаренка в практику 

роботи загальноосвітньої школи 
Столяренко Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 
Міжнародний досвід організації навчання людей третього віку 
Топольник Яна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

в.о. завідувача, професор кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 

 
Енциклопедичність педагогіки в творчості академіка Семена 

Устимовича Гончаренка 
Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: 

х'ютагогічний підхід 
Фрицюк Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

 
Професійний розвиток науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти: змістовий аспект 
Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Професійний розвиток педагога професійного навчання 
у вимірі андрагогічного підходу 

Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-
кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного 
фахового коледжу імені Антона Макаренка 

 
Освіта дорослих у координатах цілісної освіти особистості: 

історико-педагогічний дискурс 
Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних наук, 

докторант Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка, заступник директора з науково-педагогічної роботи, 
міжнародної та ґрантової діяльності Полтавського інституту економіки 
і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 
Підготовка викладачів до викладання на основі дослідження 

як напрям професійного розвитку: європейський досвід 
Бульвінська Оксана Іванівна -- кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Формування методологічної культури студентів: настанови 

С. У. Гончаренка 
Бурлака Нелля Іванівна – кандидат економічний наук, доцент 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 
Розвиток функціональної грамотності в системі освіти 

дорослих 
Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх 
справ 

 
Самоосвіта як важливий чинник розвитку суспільства 
Вовк Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, старший 

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

 
Модернізація ролі українського вчителя в контексті інтеграції 

в європейський простір 
Волошина Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
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Використання зарубіжного досвіду у професійному розвитку 
фахівця вищої освіти України 

Гарань Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

 
Актуалітети науково-педагогічної школи Семена Устимовича 

Гончаренка 
Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту 
і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Провідні постулати С. У. Гончаренка щодо етичного кодексу 

дослідника 
Губіна Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
 

Практичні аспекти реалізації андрагогічного підходу в умовах 
онлайн-навчання у ЗВО 

Давидюк Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Вінницького державного педагогічного університету 
імені  Михайла Коцюбинського 

 
Громадянське виховання як важлива складова особистісного 

та професійного зростання майбутніх фахівців 
Данькевич Віта Григорівна – кандидат педагогічних наук, голова 

циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Київського професійно-
педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка 

 
Онлайн квест як засіб професійного розвитку фахівця 

освітньої галузі 
Дутко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом 
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 
Якість вищої педагогічної освіти: нові виклики під час війни 

в Україні 
Дяченко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 
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Особистісний і професійний розвиток майбутніх педагогів 
професійного навчання під час вивчення дисциплін педагогічного 
спрямування 

Ігнатенко Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

 
Професійний розвиток науково-педагогічних працівників 

України в умовах війни: виклики та можливості 
Калінічева Галина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Ціннісно-мотиваційний компонент розвитку професіоналізму 

педагогічного персоналу закладу післядипломної освіти 
Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Технології професійного розвитку педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти 
Ковальчук Ера Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, викладач-методист Київського професійно-
педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка 

 
Акмеологічний підхід у професійній підготовці майбутніх 

викладачів вищої школи 
Коркішко Артем Володимирович – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
 

Компетентнісний підхід у професійній підготовці здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Коркішко Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

 
Особистісно-професійний розвиток викладача-андрагога 

закладів вищої педагогічної освіти 
Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 



 

13 
 

Особливості неформальної освіти вчителів скандинавських 
країн 

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України, виконавчий менеджер Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 
професійна освіта ХХІ століття» НАПН України 

 
Професійний розвиток викладача професійного навчання 

в  сучасному освітньому середовищі 
Маринченко Євгеній Олегович – доктор філософії, старший 

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

 
Метод проєктів як інтерактивна технологія навчання дорослих 
Маслянікова Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології інституту соціальних технологій 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 
Науково-педагогічна спадщина академіка С. У. Гончаренка та її 

вплив на розвиток педагогічних досліджень у сучасних ЗВО 
Московчук Ольга Сергіївна – доктор філософії, асистент кафедри 

педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 
Дидактичні основи безперервного професійного розвитку 

майбутніх учителів географії 
Носаченко Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри географії, екології і методики навчання Університету 
Григорія Сковороди в Переяславі 

 
Дуальна освіта: потенціал для особистісного та 

професійного розвитку майстра виробничого навчання 
Опанасенко Віталій Петрович – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Актуальність науково-педагогічних ідей С. У. Гончаренка 

у сучасному цифровому суспільстві 
Опушко Надія Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
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Професіоналізація педагогів в умовах неформальної освіти 
Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Розвиток творчих здібностей молоді за методиками навчання 

академіка С. У. Гончаренко 
Пінаєва Ольга Оріївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
 

Вектори розвитку адрагогічної компетентності педагогічного 
персоналу закладів вищої освіти 

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Роль освітнього фактора в організації та становленні 

фермерських господарств в Україні 
Росновський Микола Григорович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 
Ключові орієнтири особистісно-професійного розвитку 

педагогів в умовах відкритої післядипломної педагогічної освіти  
Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога 

професійного навчання в умовах цифровізації освіти 
Самусь Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Професійна підготовка андрагогів в умовах віртуального 

освітнього середовища 
Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
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Дидактичний потенціал мультимодальних текстів в освіті 
дорослих  

Скрипник Марина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту 
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України 

 
Проблеми міжкультурності та полікультурності у вищій 

школі 
Соловей Людмила Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри англійської мови та комунікації Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

 
Проблеми формування національної ідентичності особистості 

в умовах глобального суспільства 
Соловей Мирослав Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

проректор з навчально-виховної роботи Київського національного 
лінгвістичного університету 

 
Підготовка викладачів-андрагогів до роботи з сучасними 

освітніми технологіями 
Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Мотиваційні засади професійного розвитку педагогів в умовах 

цифровізації суспільства 
Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Роль та місце тактико-спеціальної підготовки в контексті 

професійного зростання фахівців Національної гвардії України 
Троцький Руслан Сергійович – кандидат педагогічних наук, 

начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки Київського інституту 
Національної гвардії України 

 
Професіоналізм і професійний розвиток педагога-андрагога 
Фатальчук Сергій Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
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Онлайн застосунки у професійному зростанні сучасного 
викладача закладу вищої освіти 

Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам'янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 
Інноваційний потенціал «Відкритих родинних студій» 

(на прикладі співпраці майбутніх вчителів початкових класів 
з батьками молодших школярів) 

Філоненко Олена Станіславівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 
менеджменту, завідувач виробничою, навчальною практикою студентів 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Методологія, сучасні методи і методики педагогічних 

досліджень у науковій спадщині С. У. Гончаренка 
Хамська Неліна Болеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 
Особливості функціонування освіти дорослих в Україні 

в системі загальної освітньої концепції 
Шаманська Олена Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 
Професійний розвиток та саморозвиток практичного 

психолога НУШ у період воєнних дій в Україні 
Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, 

молодший науковий співробітник відділу психології праці Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Реалізація принципу студентоцентрованого навчання 
у фаховій підготовці майбутніх агроінженерів 

Авраменко Євгеній Володимирович – викладач спецдисциплін, 
голова циклової комісії агроінженерних дисциплін ВСП «Глухівський 
агротехнічний фаховий коледж СНАУ» 

 
Сучасні підходи до професійного розвитку майбутніх майстрів 

виробничого навчання в закладах фахової передвищої освіти 
Горбенко Антоніна Андріївна – викладач Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка 
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Розвиток методичної компетентності викладачів як важливий 
ресурс розвитку суспільства, що навчається 

Ликтей Людмила Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

 
Самоосвіта вчителя початкової школи як запорука 

удосконалення професійної компетентності 
Мельниченко Руслана Володимирівна – вчитель початкових класів 

Ярославського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад – Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Шполянської районної ради 
Черкаської області 

 
Особистісний і професійний розвиток учителів польської мови 

в Республіці Польща 
Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-

виховної роботи гімназії с. Іванопіль Іванівської сільської ради Вінницької 
області 

 
Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах війни 

(з досвіду освітян міста Києва) 
Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Професійний розвиток педагогічних працівників закладу 

дошкільної освіти: традиційні підходи та інновації 
Німак Лариса Григорівна – директор Закладу дошкільної освіти 

№ 398 м. Києва 
 
Особливості професійної підготовки вчителів початкових 

класів у зарубіжних країнах 
Ходаківська Сніжана Володимирівна – молодший науковий 

співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Практика у закладах вищої педагогічної освіти: змістовий 

аспект 
Хоминець Тетяна Іванівна – методист відділу практики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
 
Просвітницька діяльність сучасних бібліотек 
Штома Людмила Наумівна – головний бібліотекар Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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ДОСЛІДНИЦЬКІ РЕФЛЕКСІЇ НАУКОВЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 
 
Ідеї С. У. Гончаренка щодо розвитку педагогічної майстерності 

вчителя: сучасне бачення 
Андросенко Артем Олександрович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Розвиток кроскультурної компетентності майбутніх 

учителів англійської мови в Канаді 
Баранова Лілія Миколаївна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Застосування інтернет-технологій у процесі післядипломної 

освіти  
Бєліков О. – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

 
Значення м’яких навичок у професійному розвитку вчителя 

НУШ 
Білоус Оксана Іванівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Формування комунікативної компетентності андрагогів 

в умовах магістратури 
Бойко Ірина Володимирівна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

 
Застосування цифрових технологій в підготовці бакалаврів з 

електротехніки 
Бойко Лідія Костянтинівна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Самоосвіта як шлях до професійного зростання педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти  
Булдакова Людмила – магістрантка Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 
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Неформальна освіта як ресурс розвитку суспільства, що 
навчається 

Ващенко Любов Іванівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Підготовка майбутніх педагогів до формування 

комунікативної компетентності здобувачів освіти у позаурочній 
виховній діяльності 

Волошена Світлана – магістрантка Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 
 

Особливості професійного становлення вчителів початкової 
школи у Федеративній Республіці Німеччині 

Говорун Ірина Василівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Роль цифрових ресурсів під час професійного становлення 

майбутніх педагогів професійного навчання 
Гончаров Олександр Володимирович – магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Г.В. 
 
Використання інформаційно-цифрових технологій для 

підтримки STEM-освіти 
Дзина Лариса Сергіївна – здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри педагогіки вищої школи Донбаського 
державного педагогічного університету, учитель фізики Бахмутської ЗОШ І-
ІІІ ступенів №10 

 
Неформальна освіта як чинник особистісного розвитку 

майбутніх педагогів професійного навчання 
Демченко Михайло Сергійович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Роль креативності у професійному становленні педагога 

професійного навчання  
Жукова Дар’я Віталіївна – здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 
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Методичне забезпечення формування лідерських навичок учнів 
закладів загальної середньої освіти 

Єрмак Тетяна Миколаївна – здобувачка третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогіки НАПН України 

 
Аналіз сучасних підходів щодо розуміння сутності лідерства 
Карганова Наталя Юріївна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 

 
Підготовка майбутніх керівників до управління процесом 

організації зв’язків з громадськістю закладу вищої освіти 
Ковалишен Ростислав – магістрант Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 
 
Проблеми цифровізації фахової підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання в умовах сьогодення 
Ковальчук Андрій Васильович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Вплив соціально-політичних факторів на формування 

громадської свідомості студентської молоді 
Костенко Дмитро Валентинович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Інноваційність як фактор розвитку майбутніх педагогів 

професійного навчання 
Кузнецов Роман Михайлович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

  
Роль міждисциплінарної інтеграції у підготовці майбутніх 

бакалаврів з теплоенергетики 
Кучер Андрій Миколайович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Розвиток технічного мислення у майбутніх педагогів 

професійного навчання автотранспортного профілю як складник їх 
професійного становлення 

Майстренко Наталія Миколаївна – здобувачка третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 
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Аналіз стану і проблем освіти дорослих в Україні 
Мартиненко Олена Валентинівна – здобувачка вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності «Освітні, педагогічні 
науки» ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 
Роль контролю рівня навчальних досягнень майбутніх 

педагогів професійного навчання у професійному становленні 
Миргородский Микола Володимирович – магістрант Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Г.В. 
 
Самореалізація педагогічних працівників літнього віку 

в процесі навчання 
Московець Людмила Павлівна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  
імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Підготовка майбутніх керівників до управління 

комунікаційними процесами у закладі позашкільної освіти  
Ніколайчук Віталіна – магістрантка Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 
 
Білінгвальна траєкторія розвитку особистості фахівця-

фінансиста. 
Панасенко Альона Вікторівна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка, викладач Глухівського 
агротехнічного фахового коледжу імені С.А. Ковпака Сумського НАУ 

 
Розвиток актуальних компетентностей педагога 

професійного навчання в умовах освітнього процесу ЗВО 
Прилепа Іван Миколайович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів 

з використанням дистанційних технологій  
Самусь Денис Володимирович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Самусь Т.В. 
 
Ресурси для розвитку цифрової компетентності сучасного 

педагога 
Сипчук Єгор Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 
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Сучасні тенденції підготовки фахівців в педагогічних ЗВО 
Ситніков Олег Миколайович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Формування професійної позиції спеціалістів в інклюзивно-

освітньому середовищі 
Сінельніков Сергій Олегович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки, психології, соціальної 
роботи та менеджменту Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Інноваційні технології дистанційної освіти в закладах вищої 

освіти 
Сніцар Сергій Романович – магістрант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 
 Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Самусь Т.В. 
 
Педагогічний дизайн у спеціалізованій спортивній освіті 
Тименко Володимир Володимирович – здобувач третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти Київської державної академії 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

 
Професійна діяльність викладача закладу вищої освіти 

в Україні: проблеми змісту підготовки (початок XX ст.) 
Тимошенко Марина – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
 

Оn-linе платформи як засіб професійного розвитку педагогів 
професійного навчання 

Тищенко Станіслав Леонідович – магістрант Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, ст. викладач 
Опанасенко В.П. 

 
Особистісна та професійна готовність майбутніх 

вихователів ЗДО до розвитку дитячої творчості 
Труш Ірина Анатоліївна – здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 
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Роль сучасної католицької церкви у формуванні морально-
ціннісних орієнтацій молоді та дорослих 

Харевич Іван Іванович – здобувач третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України, префект-секретар Івано-Франківської духовної 
семінарії ім. свщмч. Йосафата УГКЦ 

 
Проєктна діяльність як засіб розвитку професіоналізму 

вчителів-словесників в умовах неформальної освіти 
Ходацька Ольга Миколаївна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України, вчителька української мови і літератури 
гімназії-інтернату № 13 м. Києва 

 
Професійний розвиток вчителів біології засобами цифрових 

технологій: андрагічний аспект 
Чеканюк Катерина Олегівна – здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
Проблематика професійного розвитку майбутніх фахівців 

з агроінженерії після закінчення закладу фахової передвищої освіти 
Чорнобай Богдан Володимирович – здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 
 

БАНІТ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА  

доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

КАЛЮЖНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА  

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

КОТИРЛО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА  

старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

КОТУН КИРИЛ ВАСИЛЬОВИЧ 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

ПІДДЯЧИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

РАДОМСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ 

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник 
відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 

 

САМКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА  

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України  

 

ШТОМА ЛЮДМИЛА НАУМІВНА 

головний бібліотекар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 


