
НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА  

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

 

 

ПРОГРАМА 

ХІІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, 

присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора 

Федоришина Бориса Олексійовича 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

24 травня 2022 року 

 

 
 

м. Київ 

 

Основні напрями роботи: 

1. Федоришин Б. О. – фундатор психолого-педагогічної школи професійної орієнтації. 

2. Науково-методичні та практичні основи сучасної профорієнтації: нові підходи. 

3. Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в 

умовах Нової української школи. 

4. Кар’єрний радник як інновація надання профорієнтаційних послуг здобувачам освіти. 

5. Формування в учнів професійно-ціннісних орієнтацій до трудової діяльності. 
6. Актуалізація та розвиток особистісно-професійного ресурсу людини. 

7. Стратегії усвідомлення професійного покликання та способів самореалізації випускників 

ЗВО: виклики сьогодення та перспективи діяльності вітчизняних педагогів і психологів. 

8. Професійна адаптація та дезадаптація суб’єкта діяльності в кризових умовах 

життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення тощо). 

 

ЛІНК ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ в ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/81601287177?pwd=NEJWUytVTUlPYmlSdG9wUytScTJkUT09 

Ідентифікатор конференції: 816 0128 7177 

Код доступа: 059924 

https://us02web.zoom.us/j/81601287177?pwd=NEJWUytVTUlPYmlSdG9wUytScTJkUT09
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Регламент роботи читань: 

11.00 – 11.15 – Реєстрація учасників. 

11.15 – 11.30 – Привітання. 

11.30 – 16.45 – Доповіді учасників. 

16.45 – 17.00 – Підбиття підсумків читань. 

Привітання: 

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

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Доповіді: 

Професійна адаптація та дезадаптація корпоративних андрагогів у 

кризових умовах життєдіяльності  

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 і способи самореалізації майбутніх учителів англійської мови в 

Канаді  

Баранова Лілія Миколаївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Проблема профорієнтації у контексті сучасних освітніх викликів 

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічний наук, професор, дійсний член 

НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України. 

Профорієнтаційно-діагностична програма «Інтереси+Характер» 

Бєльська Наталія Анатоліївна – старший науковий співробітник відділу 

діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

М’які навички як складова професійної компетентності вчителя НУШ 
Білоус Оксана Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Психологічні аспекти карєрного зростання  педагогів: досвід Сінгапура 

Броніцька Марія Вікторівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Підготовка студентів психолого-педагогічних спеціальностей до 

фасилітації ними  діалогічного спілкування між підлітками 

Бучма Вікторія Володимирівна – старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України. 

Правова складова професійного становлення фахівця в галузі 

релігієзнавства 

Бучма Олег Васильович – кандидат філософських наук, старший науковий 
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співробітник Інституту філософії імені Г. С.  Сковороди НАН України. 

Розвиток особистісно-професійного ресурсу людини в умовах 

неформальної освіти  

Ващенко Любов Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Усвідомлення юнацтвом власної психологічної ресурсності та 

індивідуальних стратегій поведінки в умовах стресу 

Вінник Наталія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший викладач кафедри психології особистості та 

соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка.  

Сучасні технології в профорієнтації: зарубіжний досвід 

Вороніна Ганна Раїсівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем 

виховання НАПН України. 

Експериментальне дослідження професійної спрямованості учнів 

випускних класів 

Воронцова Емілія Валеріївна – науковий співробітник відділу проектної 

діяльності Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України. 

Соціально-психологічні особливості адаптації старшокласників до ліцею 

військово-спортивного спрямування 

Герасіна Світлана Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

«Центр кар’єри» – як інновація надання профорієнтаційних послуг у 

закладах професійної освіти 

Гермак Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

електротехнічних дисциплін, ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти 

металургії та машинобудування». 

Стратегії і способи самореалізації майбутніх учителів початкової 

школи Федеративної Республіки Німеччина  

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої 

школи № 226 м. Києва. 

Змістове наповнення уроків факультативу «Закони фізики через призму 

соціально-психологічних закономірностей» 
Голота Оксана Василівна – вчитель фізики вищої категорії, педагогічне 

звання «старший учитель» загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 

№ 45 Подільського району м. Києва. 

Цікавий світ професій: мрії дітей про майбутнє 

Голь Ольга Миколаївна – вихователь спеціалізованої школи-дитячого 

садка І ст. «Сяйво» з поглибленим вивченням іноземної мови Солом’янського 

району м. Києва. 
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Профорієнтаційні ігри у початковій школі 

Гончар Олеся Петрівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 103 Дніпровського району м. Києва. 

Асертивність як умова успішної адаптації підлітків-вимушених 

переселенців 

Гранде Катерина Леонідівна – аспірантка кафедри психології Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі. 

Ставлення батьків до запроваджуваного реформою профільного навчання 

в контексті уявлень про благополуччя дитини 

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник лабораторії психології 

спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. 

Психологічна готовність людей похилого віку до навчання в УТВ 

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру 

«Освіта для майбутнього». 

Здатність до праці як один з важливих критеріїв благополуччя школярів 

Дзюбко Людмила Віталіївна – кандидат психологічних наук,  старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології 

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

України. 

Психологічний супровід освітнього процессу 

Дорофей Світлана Василівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету. 

Особливості надання психологічної допомоги переселенцям у ситуації 

тривалого пошуку роботи за кордоном.  

Дудар Олена Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Університету Григорія Сковороди у Переяславі. 

Взаємозвʼязок професійних інтересів старшокласників з їх здібностями 

Дуткевич Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології освіти, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка.  

Актуальність профорієнтації в умовах воєнного стану 

Заєць Іван Віталійович – кандидат психологічних наук, молодший 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Особливості розвитку комунікативного компоненту психологічної 

готовності вчителя НУШ до професійної діяльності 

Іванова Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Вплив війни на психологічну готовність педагогічних працівників НУШ до 
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професійної діяльності 
Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Психологічна готовність педагогічного персоналу закладу післядипломної 

освіти до професійної діяльності в умовах сучасних змін 

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. 

Мотиваційний лист для успішного вступу до закладу вищої освіти  

Коваленко Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, магістр з 

публічного управління та адміністрування, викладач кафедри філології та 

гуманітарних наук, завідувач відділу української мови та літератури, мов 

національних меншин і зарубіжної літератури Комунальний заклад вищої освіти 

«Вінницька академія безперервної освіти». 

Психологічні умови професійного становлення геронтолога в умовах 

соціальних змін 

Коваленко Олена Григорівна – доктор психологічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Професійна адаптація педагогічного персоналу закладів вищої 

педагогічної освіти до роботи в умовах війни – актуалітет сьогодення. 

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України. 

Кар’єрний радник як одна з особливостей професійного розвитку 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. 

Лідерські якості як ресурс професійного зростання 

Куриця Алла Іванівна – кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка.  

Багатозадачність чи продуктивність: власний досвід. 

Лазарева Марина Вікторівна – кандидат технічних наук, інженер, асистент 

кафедри опору матеріалів Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

Дослідження емоційного інтелекту студентів-першокурсників  
Лапченко Інна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент 
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кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Особливості професіоналізації психологів в умовах кризових викликів 

Лукіянчук Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України. 

Виклики сьогодення в освіті: вектори самореалізації майбутніх інженерів-

педагогів з професійної освіти та професійної адаптації викладача ЗВО  

Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри інженерної педагогіки УДУНТ, ННІ «Інститут промислових та 

бізнес технологій», (Дніпро). 

Актуальні проблеми професійного розвитку вчителів польської мови в 

Республіці Польща  

Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових класів Уладівської 

середньої загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Літинського району, Вінницької 

області. 

Життєва орієнтація в умовах невизначеності 

Мерзлякова Олена Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Особливості підготовки шкільних психологів до роботи з попередження і 

подолання булінгу серед підлітків  

Мойзріст Олена Михалівна – молодший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України. 

Врахування у профорієнтаційній діяльності вимоги ринку праці до 

сучасного фахівця 

Морін Олег Леонідович – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту проблем 

виховання НАПН України. 

Наставництво як сфера самореалізації педагогічних працівників 

літнього віку 

Московець Людмила Павлівна – здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 053 «Психологія» Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Формування технологічної готовності психологів до тренінгової 

діяльності в онлайн-форматі 

Ніколаєв Леонід Олегович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

Впровадження програми гармонізації психологічного здоров’я педагогів-

початківців Нової української школи 
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Овсієнко Світлана Василівна – практичний психолог вищої категорії, 

психолог-методист спеціалізованого навчально-виховного комплексу: 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад «Лілея». 

 

 

Роль професійної орієнтації в сучасних умовах: ціннісний аспект 

Охріменко Заріна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач 

лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання 

НАПН України. 

Програма гармонізації психологічного здоров'я педагогів НУШ 

Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Особистісно-професійний розвиток особистості майбутнього фахівця 

Панчук Наталія Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології освіти  Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 

Інтерес як стиль життя 
Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович – кандидат 

педагогічних наук, психолог Навчально-наукового iнституту розвитку освiти 

НАУ, центру допрофесiйної підготовки та обдарованої учнiвської молодi. 

Особливості професійної самореалізації вчителів НУШ у період війни 
Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Розвиток психологічної готовності майбутніх вчителів до педагогічної 

професії у Туреччині» 

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший 

дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем 

педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Особливості та умови професійної самореалізації українців в умовах 

вимушеного переселення внаслідок війни (на прикладі Німеччини)  
Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Особистісний підхід у дослідженнях Б.О.Федоришина і роль 

властивостей особистості у професійному становленні педагога і психолога 

Рибалка Валентин Васильович – почесний академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології 

праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
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України. 

Коучинг як сучасна технологія формування емоційного стану 

особистості 

Романенко Наталія Володимирівна – психолог-консультант, бізнес-тренер, 

коуч, аспірантка кафедри психології Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі. 

Тренінг soft skills як інструмент розвитку особистісних ресурсів 

майбутнього фахівця 

Савицька Ольга Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка.  

Робота над постановкою цілей та життєвих стратегій обдарованих 

юнаків та дівчат. 
Садова Мирослава Анатоліївна – доктор психологічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої 

особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Асертивність як складова готовності майбутніх психологів-

консультантів до психологічної практики 

Скляренко Сергій Русланович – магістр психології, психолог-консультант, 

аспірант кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

Психолого-педагогічний аспект розвитку фахової компетентності 

викладача мистецьких дисциплін 

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. 

Особливості професійної адаптації викладачів психологічних дисциплін 

ЗВО в кризових умовах життєдіяльності 

Співак Любов Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри практичної психології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

Сучасні пріоритети професійного відбору та особистісно-професійного 

розвитку майбутніх медичних психологів 

Становських Зінаїда Ліландівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету 

імені О.О.Богомольця. 

Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку в умовах НУШ 

Столяренко Ольга Борисівна –  кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 

Особливості психологічного захисту в структурі професійної діяльності 
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психолога під час війни 

Струневич Олена Дмитрівна – здобувач вищої освіти ступеня доктор 

філософії (І рік) Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України, практичний психолог школи І-ІІІ ступенів № 231 м. Києва. 

Переваги онлайн роботи як безпечного простору у сучасних умовах 

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Особливості підготовки майбутніх психологів до попередження і 

подолання неврозів у дітей шкільного віку  

Терещенко Людмила Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології 

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

Психологічні особливості цифрових вмінь майбутніх викладачів  закладів 

вищої освіти 

Тринус Олена Володимірівна – кандидат педагогічних наук, старший 

дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України. 

Деструктивні якості як чинники професійної деформації 

військовослужбовців 

Фесенко Роман Васильович – магістрант Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі, факультет історичної і соціально-психологічної освіти.  

Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення 

вчителів в умовах Нової української школи 

Форноляк Інна Володимирівна – кандидат психологічних наук, заступник 

директора з науково-методичної роботи Академічного ліцею №3 Обухівської 

міської ради Київської області.  

Професійний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності 

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. 

Формування психологічної готовності до інноваційної діяльності 

персоналу освітніх організацій – основи розвитку їх конкурентоздатності в 

умовах Нової української школи: технологія, моделі експертизи і корекції, 

програми тренінгів 

Чудакова Віра Петрівна – доктор PhD в галузі психології, старший 

науковий співробітник відділу STEM освіти Інституту педагогіки НАПН України; 

старший науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Формування у студентів педагогічних вузів готовності до 

конструктивної взаємодії у професійній діяльності  

Шатирко Лариса Олексіївна – старший науковий співробітник лабораторії 
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психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України. 

Підготовка кар’єрного радника для закладів загальної середньої освіти 

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, молодший 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 
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Для нотаток 


