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РЕГЛАМЕНТ 
роботи звітної науково-практичної конференції 

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України 
 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 
 

18-21 квітня 2022 року 
 
 
 
09.30 – 10.00 – 

 
18 квітня (понеділок) 
 
Реєстрація учасників. 

10.00 – 13.00 –  
 
13.00 – 14.00 –  

Секція 1. Педагогічна освіта 
в Україні: сучасні виклики. 
Перерва 

14.00 – 17.00 –  Секція 3. Механізми 
забезпечення якості 
професійної підготовки 
вчителів у зарубіжних країнах. 

 
                    19 квітня (вівторок) 

 
09.30 – 10.00 – Реєстрація учасників. 
10.00 – 13.00 – 
 

Секція 2. Розвиток 
психологічної готовності 
педагогічного персоналу до 
професійної діяльності  
в умовах Нової української 
школи під час воєнного стану. 

 
 
 
09.30 – 10.00 – 

 
20 квітня (середа) 
 
Реєстрація учасників. 

10.00 – 13.00 –  
 
 
 
13.00 – 14.00 –  

Секція 4. Професіоналізація 
педагогічного персоналу 
у сфері освіти дорослих: реалії, 
виклики, перспективи. 
Перерва 

14.00 – 17.00 –  Секція 5. Дослідницькі 
рефлексії майбутніх педагогів. 

 
 
 
09.30 – 10.00 – 
10.00 – 13.00 – 

21 квітня (четвер) 
 
Реєстрація учасників. 
Пленарне засідання. 

13.00 – 13.30 – Перерва. 

13.30 – 14.00 – Підсумки конференції. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

21 квітня 2022 року        10.00 – 13.00 
 

Підключитися до конференції Zoom 
 

https://us02web.zoom.us/j/89516049766?pwd=aFFoZ21ZZTlVUnl3TURvT0tPRk
x3QT09 

 
Ідентифікатор конференції: 895 1604 9766 

Код доступу: 945593 

 

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 

 

Вітальні слова: 

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, 

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

професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Пурич Штефан – професор, проректор університету Штефана чел 

Маре (м. Сучава, Румунія), почесний доктор Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

 

Мотиваційна промова: 

Час культурного україноцентризму 

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, заступник голови Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

 

Доповіді: 

 

Підготовка вчителя: сучасні домінанти розвитку системи 

педагогічної освіти 

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

член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

https://us02web.zoom.us/j/86518940928?pwd=UVU3Nm1WVjdKV0RDR2RKdEhwaTVIZz09
https://us02web.zoom.us/j/89516049766?pwd=aFFoZ21ZZTlVUnl3TURvT0tPRkx3QT09
https://us02web.zoom.us/j/89516049766?pwd=aFFoZ21ZZTlVUnl3TURvT0tPRkx3QT09


Розвиток педевтології у Польщі й Україні: теоретико-

методологічні аспекти і перспективи 

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, 

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

професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Робота МОН України у мовах воєнного стану  

Балуба Ігор Анатолійович – кандидат історичних наук, керівник 

експертної групи з питань фахової передвищої освіти Директорату фахової 

передвищої, вищої освіти МОН України 

 

Сертифікація вчителів: місія можлива 

Юрійчук Іван Ярославович – заступник Голови Державної служби 

якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

 

Важкі часи відкривають справжніх друзів  

Яніцка-Панек Тереза – доктор педагогічних наук, професор 

державного закладу вищої освіти імені Стефана Баторія у Скєрнєвіцах 

(Республіка Польща) 

 

Науково-освітня діяльність Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди у повоєнний час 

Бойчук Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

 

«Ми переможем, не такі ми кволі»: про діяльність Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського в умовах російської агресії 

Лазаренко Наталія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
18 квітня 2022 року        10.00 – 13.00 

 

СЕКЦІЯ 1. 
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

 
Модератори: 
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 

Султанова Лейла Юріївна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Співмодератор: 
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 
 

Доповіді: 
 

Розвиток художньо-педагогічної освіти в Україні: традиції 
та інновації 

Сотська Галина Іванівна – заступник директора з науково-
експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 
 

Тенденції розвитку сучасної педагогічної освіти: виклики 
і перспективи 

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 

 
Цифрова безпека майбутнього викладача у новій реальності 
Султанова Лейла Юріївна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України 

 
Інтеграція психолого-педагогічних знань у професійній 

підготовці вчителя 
Іванчук Марія Георгіївна – доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти, завідувач 
центру моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 



Техніки подолання майбутнім педагогом тривоги під час 
воєнного стану в країні 

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 

 
Педагогічна майстерність учителя у спілкуванні з учнями, які 

внутрішньо переселені: як взаємодіяти із раненими дитячими 
серцями 

Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 

 
Діяльність Педагогічного музею під час російсько-української 

війни 
Міхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор 

Педагогічного музею України 
 
Фахово-методична підготовка майбутніх учителів української 

мови і літератури  в умовах воєнного стану 
Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови і літератури сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Особливості створення цифрового контенту у професійній 

підготовці майбутнього викладача 
Солдатенко Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 

 
Мистецько-педагогічна освіта в умовах дистанційного 

навчання 
Сулаєва Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, 

декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужена артистка 
України  

 
Музейна педагогіка як ресурс формування національної 

ідентичності особистості 
Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

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



Ефективне онлайн-навчання у закладах вищої освіти в умовах 
воєнного часу (з досвіду роботи) 

Цюняк Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

 
Принципи розвитку професійної інструментальної освіти 

у контексті європейської інтеграції 
Бай Юрій Миколайович – кандидат мистецтвознавства, професор 

кафедри інструментального виконавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений діяч мистецтв 
України 

 
Педагогічні умови підготовки учнів до художньої творчості 

у пейзажному жанрі на уроках образотворчого мистецтва 
Базильчук Леонід Володимирович – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Використання зарубіжного досвіду у підготовки майбутніх 

учителів хореографії 
Бикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Дистанційні технології навчання у процесі вивчення 

мистецьких дисциплін 
Волошин Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва 
факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

 
Пріоритетні напрями повоєнного відновлення системи освіти 

в Україні 
Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

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

 
Практична медіаграмотність учителя-словесника в умовах 

воєнного стану в Україні 
Громова Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 



Семантичний аналіз музичного тексту в контексті 
інтерпретації клавірних творів Й. С. Баха 

Гусак Владислав Анатолійович – кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва 
факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

 
Роль гарантів освітньо-професійних програм в удосконаленні 

мистецько-педагогічної освіти 
Дем’янко Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

Ірклієнко Вікторія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

 
Хмарні технології в системі Нової української школи 
Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Трансформаційна роль освіти у післявоєнний період 
Івасюк Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

експерт Команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України 
 
Інструментальні колективи факультету мистецтв 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри інструментального виконавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Формування мовленнєвої компетентності майбутнього 

вихователя закладів дошкільної освіти  
Квасецька Ярина Андріївна – кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

 
Стратегії розвитку сучасної вітчизняної гітарної освіти 
Коваленко Анатолій Сергійович – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментального виконавства, голова Ради молодих 
науковців та молодих дослідників факультету мистецтв Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 



Інформаційно-освітнє середовище ЗВО та його роль 
у формуванні компетентності вчителя мистецьких дисциплін 

Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва факультету 
мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

 
Формування естетичної культури майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва засобами графічного дизайну  
Король Анатолій Миколайович – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Проблема збереження ансамблів народного танцю та шляхи її 

вирішення 
Кривохижа Анатолій Михайлович – професор кафедри хореографії 

та художньої культури Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

 
Інтернет-ресурси у роботі з дітьми дошкільного віку 
Кузнєцова Катерина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

 
Сучасні тенденції професійного розвитку майбутніх учителів 

музичного мистецтва  
Лісовий Вадим Анатолійович – кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича 

 
Інформальна методична освіта майбутніх учителів музичного 

мистецтва: операційно-технологічний аспект 
Лобач Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

 
Проблеми і перспективи сучасної мистецько-педагогічної 

освіти в Україні 
Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

в.о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Рефлексія у контексті професійного самовдосконалення 

майбутнього виконавця-інструменталіста 
Олійник Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри інструментального виконавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 



Очно-дистанційна організація освітнього процесу 
в педагогічних фахових коледжах: реалії та перспективи  

Палій Наталія Теодорівна – кандидат педагогічних наук, директор 
Педагогічного фахового коледжу Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 

 
Академізм як провідна функція збереження арт-педагогічних 

традицій образотворчої підготовки студентів мистецьких 
спеціальностей 

Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, 
професор, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Формування культурної самоідентичності майбутніх 

художників-педагогів засобами народного мистецтва 
Побірченко Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Стратегічні орієнтири творчої самореалізації особистості 

інструменталістів в умовах закладів вищої освіти 
Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 

завідувачка кафедри інструментального виконавства Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Декоративно-прикладне мистецтво як засіб формування 

національної свідомості майбутніх педагогів 
Семенова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Формування професійної мобільності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в контексті диригентсько-хорової 
підготовки 

Семенчук Василь Васильович – доцент, професор та завідувач 
кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва факультету 
мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, заслужений працівник культури України 

 
Особливості вивчення механіки виконання фігур бальних 

танців латиноамериканської програми 
Сизоненко Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 



Історіографія методів навчання рисунку у закладах вищої 
освіти 

Сирота Всеволод Маркович – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Переваги освітньої системи України у вихованні високих 

моральних якостей молоді: уроки війни 
Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Особливості організації освітнього процесу на факультеті 

мистецтв УДПУ імені Павла Тичини в умовах воєнного стану 
в Україні 

Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри хореографії та художньої культури, в. о. декана 
факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

 
Інформаційна грамотність майбутнього викладача в умовах 

цифрового суспільства 
Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Принципи сучасної професійної фортепіанної освіти 

в європейському вимірі 
Умрихіна Оксана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Проблематика дистанційних форм навчання хорових дисциплін 

в модусі формування виконавських компетенцій співака і диригента 
хорового колективу 

Щербіна Інна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва 
факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

 
Музей родини Мандичевських у с. Багринівка Чернівецької 

області 
Акатріні Володимир Михайлович – аспірант Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 



Використання сучасних технологій в формуванні творчих 
компетентностей майбутнього викладача-піаніста 

Біленький Іван Станіславович – концертмейстер кафедри 
музикознавства та вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Історія мистецтва як засіб формування культурної 

компетентності майбутніх художників-педагогів 
Білоус Аліса Олександрівна – викладач-стажист кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Розвиток концертмейстерських навичок як невід’ємна 

складова професійної програми підготовки піаніста-виконавця 
Бойко Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, концертмейстер відділу хорового 
диригування Уманського обласного музичного коледжу ім. П. Д. Демуцького 

 
Тенденції розвитку неперервної педагогічної освіти 

в Республіці Сінгапур  
Броніцька Марія Вікторівна – аспірантка Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
Формування вмінь і навичок вчителя мистецтва в сучасному 

освітньому просторі 
Бурлака Ірина Володимирівна – концертмейстер кафедри 

музикознавства та вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Теоретичні аспекти розвитку педагогічної майстерності 

вчителів музичного мистецтва в закладах післядипломної освіти  
Венгринюк Оксана Володимирівна – аспірантка Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 
методист НМЦ виховної роботи та позашкільної освіти Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, вчитель музичного 
мистецтва, художньої культури та мистецтва Чернівецької ЗОШ № 27 

 
Формування художньо-графічної компетентності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва на заняттях з рисунку 
Горчинська Тетяна Сергіївна – викладач кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

 
Мистецтво в контексті сучасного реформування освіти 

в Україні 
Доніна Олена Юріївна – концертмейстер кафедри музикознавства 

та вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 



Роль особистості художника-педагога у формуванні фахівців 
мистецького спрямування 

Жаворонкова Мирослава Іллівна – асистент кафедри декоративно-
прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, 
будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, Заслужений майстер 
народної творчості України, член спілки дизайнерів України 

 
Фотомистецтво як засіб фіксації історичної дійсності 
Коваленко Юрій Вікторович – старший викладач кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Розвиток творчої особистості майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва засобами сучасної акварелі 
Лавриченко Оксана Михайлівна – викладач кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Розвиток методичної компетентності викладачів 

гуманітарних дисциплін в умовах військового часу 
Ликтей Людмила Миколаївна – викладач Івано-Франківського 

фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника  

 
Виховання підростаючого покоління засобами народної 

хореографії 
Маркіна Вікторія Василівна – викладач-стажист кафедри 

хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Підготовка викладачів професійно-орієнтованої мови для 

військових закладів авіаційної галузі у Великій Британії 
Місайлова Ксенія Валентинівна – аспірантка Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, завідувач 
кафедри авіаційної англійської мови Харківського національного 
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

 
Принципи підготовки кларнетистів у сучасних умовах 

професійної мистецької освіти 
Нетребенко Антон Олегович – викладач кафедри інструментального 

виконавства Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини, концертмейстер відділу оркестрових духових та ударних 
інструментів КЗФПО «Уманський обласний музичний фаховий коледж 
ім. П. Д. Демуцького Черкаської обласної ради» 



Інноваційні технології у підготовці підготовки скрипалів 
Панченко Ольга Михайлівна – викладач кафедри інструментального 

виконавства Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини, завідувач відділу оркестрових струнних інструментів КЗФПО 
«Уманський обласний музичний фаховий коледж ім. П. Д. Демуцького 
Черкаської обласної ради» 
 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя 
хореографії у процесі проходження педагогічної практики 

Подгорінова Анастасія Юріївна – аспірантка Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Театральне мистецтво у музично-педагогічній діяльності 

М. Леонтовича 
Пшемінська Лариса Олександріна – аспірантка кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Становлення баянно-акордеонного мистецтва на теренах 

сучасної України 
Семко Людмила Василівна – викладач-стажист кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
Вплив вправ з гармонізації мелодії на розвиток творчої 

свідомості майбутніх вчителів музичного мистецтва 
Созінова Вікторія Богданівна – викладач-стажист кафедри 

музикознавства та вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Організація репетиційного процесу творчого колективу 

в педагогічному виші 
Сухецька Оксана Валеріївна – старший викладач кафедри 

музикознавства та вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Використання сучасних методів навчання на заняттях 

з вокалу 
Тарасюк Леся Михайлівна – викладач кафедри музикознавства та 

вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 



Особливості підготовки виконавців на мідних духових 
інструментах у сучасних умовах  

Трубілко Олександр Сергійович – викладач кафедри 
інструментального виконавства Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, викладач відділу оркестрових духових та 
ударних інструментів КЗФПО «Уманський обласний музичний фаховий 
коледж ім. П. Д. Демуцького Черкаської обласної ради» 

 
Формування професійних компетентностей 

інструменталістів у класі загального фортепіано  
Трубілко Олена Сергіївна – викладач КЗФПО «Уманський обласний 

музичний фаховий коледж ім. П. Д. Демуцького Черкаської обласної ради» 
 
Особливості підготовки майбутнього викладача музики 

в умовах дистанційної освіти 
Хижко Ольга Володимирівна – концертмейстер, викладач кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, концертмейстер Уманської дитячої школи 
мистецтв «Антарес»  

 
Педагогічна практика майбутніх викладачів у закладах вищої 

педагогічної освіти 
Ходаківська Сніжана Володимирівна – молодший науковий 

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

 
Розвиток професіоналізму вчителя в умовах неформальної 

освіти 
Ходацька Ольга Миколаївна – методист гімназії-інтернату № 13 

м. Києва, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України 

 
Саморозвиток учителя-словесника засобами мистецтва 
Шингоф Ірина Леонідівна – старший викладач кафедри історії, 

суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 
Розвиток українського вокального мистецтва XX ст. 
Шинкарук Анастасія Василівна – викладач кафедри музикознавства 

та вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Інновації у педагогічній освіті і освіті дорослих: досвід 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України 

Штома Людмила Наумівна – завідувач бібліотеки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
19 квітня 2022 року        10.00 –13.00  

 
СЕКЦІЯ 2. 

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПЕРСОНАЛУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Модератор: 
Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Співмодератор: 
Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, 

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

 
Доповіді: 

 
Про діяльність відділу психології праці ІПООД імені Івана 

Зязюна НАПН України в умовах воєнного стану 
Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу психології праці ІПООД імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Фактори гармонізації психологічного здоров’я педагога Нової 

української школи 
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 

 
Тактичні та стратегічні напрями діяльності Психологічного 

консультативно-тренінгового центру ІПООД імені Івана Зязюна 
під час 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 

 
Особистісна готовність психолога до професійної діяльності 

у надзвичайних ситуаціях 
Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України, почесний академік НАПН України 



Релігійні права і свободи та виконання військового обов`язку: 
український контекст 

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

 
Актуалізація проблеми педагогічної майстерності фахівців 

закладів освіти в історико-науковому поступі психологічної науки 
Гуменюк Наталія Ярославівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного 
університету нафти і газу 

 
Психологічні аспекти конструктивної взаємодії між учителем і 

учнями в умовах онлайн-навчання 
Дзюбко Людмила Віталіївна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії 
психології навчання ім. І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України. 

 
Значення емоційно-регулятивної складової комунікативного 

компоненту психологічної готовності вчителя до професійної 
діяльності в умовах війни. 

Іванова Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, науковий 
співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Емоційні ресурси вчителів та учнів у мінливих умовах 

сучасності: пошук та актуалізація 
Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Дистанційне навчання як ознака психологічної підтримки 

вчителів та учнів в умовах військового стану 
Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, 

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

 
Робота психолога з підвищення рівня стресостійкості в учнів 

підліткового віку 
Терещенко Людмила Анатоліївна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії 
психології навчання ім. І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України 

 
Психологічні особливості діалогічної взаємодії під час онлайн-

навчання 
Бучма Вікторія Володимирівна – старший науковий співробітник 

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



Соціально-психологічні дослідження уявлень батьків про 
благополуччя дитини в реформованій школі 

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник лабораторії 
психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України 

 
Актуальність професійної орієнтації 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 педагогічної діяльності в умовах НУШ: вимоги 

сучасності 
Ільченко Оксана Петрівна – вчитель початкових класів Центру 

розвитку «Мозаїка» м. Кропивницького 
 
Особливості шкільного булінгу в умовах дистанційного 

навчання  
Мойзріст Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник 

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

 
Впровадження програми саморозвитку особистості педагогів-

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

психолог-методист спеціалізованого навчально-виховного комплексу: 
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад 
«Лілея» 

 
Психологічні аспекти викладацької діяльності під час воєнних 

дій 
Федорець Антоніна Сергіївна – аспірантка Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, викладач 
китайської мови мовної школи «ChinaHill Club»™ (м. Київ) 

 
Духовні цінності українського народу – основа взаємодії 

суб'єктів освітнього простору в умовах НУШ 
Шатирко Лариса Олексіївна – старший науковий співробітник 

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

 
Самозбереження та надання психологічної допомоги 

у непередбачуваних умовах воєнного стану. 
Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, 

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



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
18 квітня 2022 року        14.00 –17.00  
 

СЕКЦІЯ 3. 
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ  
 

Модератор:  
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 

 
Співмодератор: 
Годлевська Катерина Василівна – 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 

 
Доповіді: 

 
Актуальні моделі забезпечення якості педагогічної освіти 

у зарубіжних країнах 
Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувачка відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 
і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України 

 
Підготовка майбутніх вчителів до здоров’язбережувальної 

діяльності 
Біда Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського 
інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. 

Орос Ільдіко Імріївна – доктор філософії, доцент кафедри педагогіки 
і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ  

 
Британські освітні ініціативи у професійному розвитку 

вчителів іноземної мови в Україні 
Бідюк Наталя Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації 
Хмельницького національного університету 

 
Особливості професійної підготовки вчителя в університеті 

в умовах воєнного стану 
Бойченко Марина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувачка кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 



Механізми якості вищої освіти: досвід США та Канади 
Литовченко Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри англійської мови технічного спрямування 
№ 2 Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
Якість педагогічної освіти у США: виклики та перспективи 
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 

 
Забезпечення якості вищої педагогічної освіти у країнах 

Східної Азії 
Пазюра Наталія Валентинівна – доктор педагогічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 
Проблема забезпечення якості у педагогічній освіті Туреччини 

та шляхи її розв’язання 
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 
 

Європейські ініціативи співробітництва у сфері освіти та 
професійної підготовки в контексті запровадження нової програми 
розвитку Європейського простору освіти 2021-2030 рр. 

Сбруєва Аліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

 
Полівекторність дослідницької діяльності майбутнього 

вчителя початкових класів: гармонізація пріоритетів 
Сущенко Лариса Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти 
Запорізького національного університету 
 

Зовнішнє оцінювання якості професійної підготовки вчителя 
іноземних мов у США 

Теренко Олена Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка  



Особливості організації освітнього процесу з підготовки 
вчителя початкових класів в умовах загрозливих соціальних  змін 

Товканець Ганна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувачка кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 
державного університету 
 

Забезпечення якості надання освітніх послуг в умовах 
дистанційної освіти 

Товканець Оксана Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» 
 

Науково-методичні аспекти розвитку рефлексивних умінь 
майбутніх учителів початкової школи 

Андрющенко Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького 
національного університету 

 
Механізми забезпечення якості професійної підготовки 

педагогічних працівників в Угорщині 
Годлевська Катерина Василівна – 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 

 
Моніторинг якості післядипломної педагогічної освіти: 

виклики сучасності 
Гузенко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
Он-лайн ресурси на допомогу вчителю англійської мови 

в умовах дистанційного навчання 
Дорофєєва Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації 
Хмельницького національного університету 
 

Критерії оцінювання результатів практики майбутніх 
учителів як складова внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти в університетах Німеччини 

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 



Підготовка майбутніх учителів початкових класів 
до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання 

Зубцова Юлія Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного 
університету 

 
Особливості шотландської моделі підготовки педагогічних 

кадрів 
Коваленко Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 
Ефективні методи дистанційного навчання німецької мови 

у підготовці майбутніх учителів іноземних мов 
Король Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації 
Хмельницького національного університету 

 
Механізми забезпечення якості професійної підготовки 

педагогічних працівників у Фінляндії  
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 

 
Проблеми підготовки майбутніх учителів на рівні професійних 

компетентностей 
Кривонос Ольга Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка 

 
Формування риторичної компетентності майбутнього 

вихователя дітей дошкільного віку: проблеми та пошуки 
Курінна Алла Феліксівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького 
національного університету 
 

Особливості формування інклюзивної компетентності 
у майбутніх учителів початкових класів 

Лалак Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 
державного університету 



Фонетичні труднощі студентів у процесі вивчення англійської 
мови у мовному середовищі 

Лисак Галина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького 
національного університету 

 
Метод проблемних ситуацій як засіб підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти  до роботи в Новій українській школі 
Ліба Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського  
державного університету 

 
Підготовка майбутніх педагогів до міжкультурної комунікації 

в освітньому середовищі початкової школи 
Молнар Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 

 
Розвиток соціальних навичок (soft skills) майбутніх учителів 

іноземної мови засобами англомовних онлайн-ресурсів 
Мартинюк Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації 
Хмельницького національного університету 

 
Формування навичок командної роботи як ефективного 

інструменту професійної діяльності майбутнього вчителя 
англійської мови 

Орловська Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації 
Хмельницького національного університету 
 

Внутрішній моніторинг якості педагогічної освіти 
Осередчук Ольга Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, керівник Центру 
маркетингу та розвитку Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
 

Шкільні ради французької середньої школи як форма 
внутрішньої якості освіти  

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

Особливості швейцарської педагогіки партнерства – аналіз 
педагогічної освітньої системи 

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



Інструменти вчителя в організації формувального оцінювання 
в початкових класах 

Предик Аліна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету 
педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 

 
Перспективи розвитку цифрової компетентності вчителів 

іноземної мови шляхом участі у міжнародному проєкті DC4LT 
Садовець Олеся Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації 
Хмельницького національного університету 

 
Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до 

науково-дослідної діяльності 
Самсонова Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького 
національного університету 

 
Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до професійної творчої діяльності 
Скірко Ганна Захарівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького 
національного університету 

 
Особливості розвитку соціально-комунікативної 

компетентності майбутнього вчителя засобами лінгвориторичної 
діяльності 

Слижук Олеся Алімівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри української літератури Запорізького національного 
університету 

 
Моделювання педагогічних ситуацій як засіб розвитку 

професіоналізму майбутніх педагогів 
Турбар Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького 
національного університету 
 

Сучасні проблеми професіоналізації майбутнього педагога в 
умовах дистанційного навчання 

Харламенко Валентина Борисівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та 
комп’ютерної графіки НПУ імені М. П. Драгоманова  



Заклад загальної середньої освіти в умовах дистанційного 
навчання: проблеми, пошуки, завдання 

Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна, начальник 
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
Закарпатської області, аспірант Мукачівського державного університету 

 
Сучасні пріоритети і тенденції в розвитку природничої освіти 

майбутніх педагогів в Данії і Норвегії 
Граб Мар’яна Василівна – викладач Гуманітарно-педагогічного 

фахового коледжу Мукачівського державного університету, аспірант 
Мукачівського  державного університету 
 

Зміст професійної підготовки викладачів з прикладної 
лінгвістики в університетах Канади 

Придолоба Анастасія Віталіївна – викладач кафедри іншомовної 
освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного 
університету 
 

Модель розвитку педагогічної майстерності майбутніх 
педагогів у процесі професійної підготовки 

Чорна Ганна Володимирівна – викладач кафедри дошкільної 
та початкової освіти Запорізького національного університету 
 

Підготовка вчителів до формування підприємницької 
компетентності учнівської молоді у закладах неформальної 
(позашкільної) освіти: український та європейський досвід 

Авраменко Віта Василівна – аспірантка Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 
Підготовка вчителів англійської мови в літніх школах: 

європейські практики 
Афонченко Марина Вадимівна – аспірантка Хмельницького 

національного університету  
 
Формування готовності майбутніх вихователів до 

педагогічної взаємодії в полікультурному освітньому середовищі 
закладу дошкільної освіти  

Вайнраух Естер Йосипівна – аспірантка Хмельницького 
національного університету 

 
Використання здоров’язбережувальних технологій 

у підготовці вчителя 
Вiзавер Вiкторiя Арпадiвна – аспірантка Хмельницького 

національного університету 



Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи 
в умовах інклюзивного навчання учнів 

Греба Ілдіко Золтанівна – аспірантка Хмельницького національного 
університету 

 
Особливості підготовки вчителів до формування громадської 

компетентності учнів у країнах ЄС 
Панченко Анастасія Володимирівна – аспірантка кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Особливості підготовки магістрів освіти в університетах 

Австралії до здійснення педагогічного наукового дослідження 
Семініхина Наталія Михайлівна – аспірантка Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
Китайські принципи та цінності міжкультурного діалогу 

у педагогічній освіті 
Сова Майя Володимирівна – аспірантка Хмельницького 

національного університету  
 

Механізми якості педагогічної освіти у Канаді 
Степанець Микола Юрійович – аспірант Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 
Фасилітаційний підхід до професійної підготовки майбутніх 

учителів природничих дисциплін: європейський досвід 
Трофіменко Аліна Борисівна – аспірантка Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 

Внутрішня система забезпечення якості позашкільної освіти 
у Польщі 

Усатих Тетяна Олексіївна – аспірантка Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 
Особливості підготовки китайських викладачів до професійної 

діяльності в умовах інтернаціоналізації вищої освіти 
Чу Їн – аспірантка кафедри педагогіки Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
 

Волонтерська діяльність здобувачів вищої освіти в сучасних 
умовах 

Макара Жанна Михайлівна – студентка 2 курсу спеціальності 013 
«Початкова освіта» (освітня програма «Початкова освіта») Мукачівського  
державного університету 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
20 квітня 2022 року        10.00 – 13.00 

 
СЕКЦІЯ 4. 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ  
У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Модератор: 
Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

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

 
Співмодератор: 
Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший 

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

 
Доповіді: 

 
Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти 

дорослих: мотиваційний аспект 
Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Професійне становлення педагога: гуманістичні орієнтири 
Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 
Вектори професійного розвитку педагога професійного 

навчання 
Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-

кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного 
фахового коледжу імені Антона Макаренка  

 
Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти 

дорослих: проміжні результати наукових досліджень у вимірі 
викликів і перспектив 

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Розвиток медіакомпетентності педагогів: зарубіжний досвід 
Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, 

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

 
Ключові аспекти інноваційної технології змішаного навчання 
Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший 

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



Професійний розвиток викладачів закладів вищої освіти 
в умовах неформальної освіти  

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри психології, педагогіки і туризму Київського 
національного лінгвістичного університету 

Філатов Андрій Олександрович – аспірант кафедри психології, 
педагогіки і туризму Київського національного лінгвістичного університету 

 
Підготовка майбутніх керівників закладів освіти 

до застосування технологій управління 
Дарманська Ірина Миколаівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії 

 
Принципи поведінки учасників тренінгу з розвитку 

андрагогічної компетентності 
Коваленко Олена Григорівна – доктор психологічних наук, 

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

 
Підготовка дорослої людини до самопідтримки в умовах 

бойових дій 
Пєхота Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, директор ГО «Центр 
«Європейська освіта дорослих», голова Громадської ради з питань освіти 
дорослих Миколаївської міської ради (м. Миколаїв) 

Василенко Сергій Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, 
директор департаменту праці та соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради 

 
Edukacja włączająca a wyzwania związane z kształceniem 

nauczycieli 
Podgórska-Jachnik Dorota – dr hab., prof. UŁ Katedra Badań 

Edukacyjnych, Uniwersytet Łódzki 
 
Тенденції результатів діагностики творчої обдарованості 

науково-педагогічних працівників закладів вищої мистецької освіти 
Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти 
Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
імені Михайла Бойчука 

 
Формування правової грамотності в сфері освіти і навчання 

дорослих 
Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх 
справ 



Профілактика та попередження масової дегуманізації 
суспільства в умовах війни 

Гаркавенко Зоя Олександрівна – кандидат психологічних наук, 
Президент Академії професійного розвитку (м. Київ), член Національної 
психологічної Асоціації 

 
Сучасні технології розвитку професійної компетентності 

педагога професійної школи 
Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, викладач-

методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені 
Антона Макаренка 

 
Компетентнісно орієнтована освіта – підґрунтя розвитку 

андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладу 
післядипломної педагогічної 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 

 
Розвиток етичної компетентності педагога в умовах 

неформальної освіти 
Ковальчук Ера Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший 

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

 
Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного 

персоналу закладів вищої педагогічної освіти: провідні тенденції 
Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник 

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

Професійна адаптація педагогів закладів вищої освіти 
в умовах динамічних змін сучасного світу  

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Особливості розвитку когнітивно-змістового компонента 

андрагогічної 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 

Технології дистанційного навчання в системі післядипломної 
педагогічної освіти: особливості застосування 

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 



Освітні орієнтири у діяльності вищих військових навчальних 
закладів Національної гвардії України в період воєнного стану 

Троцький Руслан Сергійович – кандидат педагогічних наук, 
начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету 
правоохоронної діяльності Київського інституту Національної гвардії України 

 
Педагогічна підготовка вчителя в умовах дистанційного 

навчання 
Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 
Дистанційна форма підготовки вчителя англійської мови 

у закладах вищої освіти в Україні: переваги, недоліки  
Штепура Алла Павлівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
 

Формування кроскультурної компетентності у процесі 
підготовки майбутніх вчителів англійської мови в Канаді 

Баранова Лілія Миколаївна – викладач кафедри ділової іноземної мови 
та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій 

 
М'які навички як складова особистісного потенціалу сучасного 

вчителя 
Білоус Оксана Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
Шляхи підготовки вчителя НУШ в умовах неформальної освіти 
Ващенко Любов Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
Українська електронна бібліотека Diasporiana у підготовці 

майбутніх фахівців книжкової графіки  
Войцехівська Ірина Олегівна – аспірантка Київської державної 

академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
 
Порівняльний аналіз програм підготовки вчителів в Україні та 

Федеративній Республіці Німеччина 
Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів 

загальноосвітньої школи № 226 м. Києва  
 
Професійна підготовка майбутніх менеджерів з інформаційних 

технологій в університетах США 
Горетько Тетяна В’ячеславівна – старший викладач кафедри 

іноземних мов Державного університету телекомунікацій 
 
Науково-методичний супровід професійної діяльності 

педагогічного персоналу університетів третього віку 
Гришко Вікторія Вікторівна – аспірантка Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 



Застосування технологій дизайну у навчально-практичних 
будівельних центрах КНАУФ 

Дідовець Юрій Вікторович – аспірант Київської державної академії 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

 
Творче варіювання типових зразків монументально-

декоративного мистецтва у фаховій підготовці майбутніх 
етнодизайнерів (folk designers) 

Завгородній Ростислав Володимирович – аспірант Київської 
державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 
Михайла Бойчука 

 
Готовність студентів до застосування мистецтва 

мультимедіа на заняттях з арт-педагогіки 
Кирилова Олександра Сергіївна – аспірантка Київської державної 

академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
 
Професійний розвиток педагога в умовах цифровізації освіти: 

нові можливості та виклики 
Максименко Вероніка Анатоліївна – старший викладач кафедри 

теорії та методик природничо-математичних дисциплін та технологій 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 
Тенденції підготовки вчителя польської мови в Республіці 

Польща 
Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових класів Уладівської 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Літинського району, 
Вінницької обл. 

 
Особистісний потенціал педагогічних працівників літнього віку 
Московець Людмила Павлівна – аспірантка Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 
Готовність до інноваційної діяльності керівників закладів 

загальної середньої освіти як складова професійної культури 
Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри 

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

 
Компетентність з проєктних технологій сучасного художника 

декоративно-прикладного мистецтва  
Полтавська Юлія Віталіївна – аспірантка Київської державної 

академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла 
Бойчука 

 
Роль сучасної православної церкви у формуванні морально-

ціннісних та етичних орієнтирів молоді та дорослих 
Харевич Іван Іванович – аспірант Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
20 квітня 2022 року        14.00 –17.00  

 
СЕКЦІЯ 5. 

ДОСЛІДНИЦЬКІ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
 

Модератор: 
Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем освіти педагогічної освіти 
і освіти дорослих, голова Ради молодих учених Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 
Співмодератор: 
Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Доповіді: 

 
Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість 

і фінансова грамотність» на уроках української мови в 10 класі 
Булах Яна – магістрантка факультету іноземної та слов'янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Формування основ академічної доброчесності учнів основної 

школи на уроках української мови 
Вейбер Валентина – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Методика використання текстів сучасних українських пісень 

на уроках української мови у ЗНЗ 
Вербицька Вікторія Сергіївна – студентка факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 

 
Укладання вправ для уроків української мови і літератури (на 

прикладі аналізу власних назв в українській поезії XXI століття) 
Воловик Аліна – магістрантка факультету іноземної та слов'янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Ознайомлення учнів 10-11 класів зі змінами в «Українському 

правописі» 2019 року: уроки орфографії 
Гончаренко Люба – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 



Формування вмінь взаємодіяти усно на уроках української мови 
засобом кейс-технології  

Гордієнко Ірина – студентка факультету іноземної та слов’янської 
філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Сучасний урок української літератури в умовах дистанційного 

навчання: виклики та шляхи реалізації  
Ковтуненко Олена – магістрантка факультету іноземної та 

слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 

 
Методико-літературний підхід вивчення поезій 

В. Голобородька на уроках української літератури 
Колотило Тамара Володимирівна – студентка факультету іноземної 

та слов‘янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 

 
Еволюція образу жінки в українській літературі ХХІ століття 
Корнієнко Аліна – магістрантка факультету іноземної та слов'янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Сучасні освітні технології викладання української літератури 
Корнієнко Аліна Олександрівна – студентка факультету іноземної 

та слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 

 
Мовні засоби втілення мотиву внутрішньої свободи в поезії 

шістдесятників  
Кулик Богдана – магістрантка факультету іноземної та слов'янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Робота учнів основної школи з медіатекстом на уроках 

української мови 
Лило Андрій – студент факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Використання інтерактивних методів на уроках української 

мови в основній школі 
Лисянська Вікторія – студентка факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 

 



Використання сучасних методичних прийомів візуалізації 
навчального матеріалу на уроках української мови 

Мазна Наталія – студентка факультету іноземної та слов’янської 
філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Вправи з медіаграмотності на уроках української літератури 

для учнів 5 класів 
Марченко Юлія – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Використання мультимедійних технологій на уроках 

української мови у 5-7 класах 
Мельник Влада – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Використання сучасних онлайн-інструментів у професійній 

діяльності вчителя-словесника  
Мойсеєнко Дарина – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Типологія жіночих образів у творчості Марії Матіос 
Назаренко Юлія – магістрантка факультету іноземної та слов'янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Використання онлайн платформ у процесі навчання учнів 5-

9 класів під час дистанційного навчання 
Новікова Мирослава – студентка факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 

 
Використання електронних словників на уроках української 

мови у 10 класі 
Панченко Руслана – магістрантка факультету іноземної та 

слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 

 
Вивчення лірики М. Драновського в школі 
Посна Карина – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 



Неологізми Інтернет-простору: вивчення в школі 
Прихідько Юлія – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Синтаксична роль фразеологізмів з концептами «душа» 

і «серце» у повістях І. Франка 
Свинолуп Ольга – магістрантка факультету іноземної та слов'янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Інтерактивні методи на уроках українськоїмови у 9-х класах  
Сердюк Катерина – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 
Художньо-образні засоби поетичної мови А. Кримського 
Скляр Ангеліна – магістрантка факультету іноземної та слов'янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Вправи з медіаграмотності на уроках української літератури 

для учнів 6 класів 
Солодка Софія – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 
Формування основ медіаграмотності на уроках української 

мови в 5 класах 
Тіщенко Юлія – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 
Розвиток критичного мислення учнів 5-7класів на уроках 

української мови засобами інноваційних технологій 
Хмелецька Маргарита – студентка факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 

 
Вивчення основ стилістики у шкільному курсі української мови 
Черенок Альона – студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 

 
Концепт «мова» у поезії Івана Малковича  
Шугурова Валерія – магістрантка факультету іноземної та 

слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 



 
ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
21 квітня 2022 року        12.30 – 13.00 
 
 

Виступи модераторів секційних засідань 
 
 
Прийняття рекомендацій конференції 
 
 
Заключне слово 

 
НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА, 

доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член (академік) 
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 



НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ЛУК’ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА 

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

України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих 

НАПН України  

 

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  

 

ТРИНУС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРВНА 

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України  

 

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 

 

АНІЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА  

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

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 



ІГНАТОВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

 

СУЛТАНОВА ЛЕЙЛА ЮРІЇВНА 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії 

і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

 

 

ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

БАНІТ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 

доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна 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 

 

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 

 

ШТОМА ЛЮДМИЛА НАУМІВНА 

завідувач бібліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 


