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НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 

 

НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

ЛУК’ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 

директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

ЩЕРБАК ОЛЬГА ІВАНІВНА  

доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, директор 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 

СОТСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА  

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України  

 

ХОМИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

АНІЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

ТРИНУС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

ХЛЄБНИКОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА  

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 

 

АНДРОЩУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА  

доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

БАНІТ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА  

доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України  

 

КАЛЮЖНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА 

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих 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  

 

ПІДДЯЧИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ  

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України  

 

ШАРОШКІНА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА 

завідувач відділу аспірантури і докторантури Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 
20 травня 2019 року 

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

(вул. М. Берлинського, 9) 

 
14.00 – 15.00    Реєстрація учасників 

15.00 – 15.15    Відкриття Читань 

15.15 – 17.30    Робота круглого столу, секційних засідань  

і дискусійного майданчика 

17.30 – 18.00    Підсумки VІІІ Всеукраїнських педагогічних читань 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«Олена Степанівна Дубинчук у спогадах друзів, учнів, колег.  

Наукова школа вченого» 

 

 

15.15 – 17.30        Зал засідань 

(5-й поверх) 

 

Модератори: 

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 

 

Доповіді: 

 

Випереджувальні ідеї О. С. Дубинчук у професійній педагогіці 

Ничкало Нелля Григорівна  доктор педагогічних наук, професор, 

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

професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 
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Олена Степанівна Дубинчук: спогади про колегу, наставника, 

подругу 

Хлєбникова Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник 

 

Спогади про Людину, Вчителя, Науковця 

Мальований Юрій Іванович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, вчений секретар 

Відділення загальної середньої освіти НАПН України 

 

Учителю! Ти є і будеш вічно. Мої спогади про вчителя 

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

член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Професіоналізація професійно-технічної (професійної) освіти: 

внесок Олени Степанівни Дубинчук 

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

кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка 

 

Математик, методист, гуманіст, лірик 

Ковальчук Ера Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач кафедри професійної освіти Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 

Відповідальність творчої ЛЮДИНИ впродовж життя 

Молчанова Алевтина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, доцент кафедри професійної та вищої освіти 

і права Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

 

Шануємо, пам’ятаємо … 

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop
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СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
«Теоретичні, методологічні та методичні  

засади освіти впродовж життя» 
 

 
15.15 – 17.30 Бібліотека Інституту 

педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН 
України (9-й поверх) 

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

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

Андрощук Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, 
головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 

Секретар: 
Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник 

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

 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Освіта дорослих у контексті  
порівняльно-педагогічних досліджень» 

 
15.15 – 17.30         Ауд. 615 

 
Модератори: 
Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший 

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

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання 
і спорту України 

 
Секретар: 
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 



 

8 

 

 

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК 

«Центри освіти дорослих  

як ресурс розвитку регіонів, що навчаються» 

 

 

15.15 – 17.30         Ауд. 515 

 

Модератори: 

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу андрагогіки відділу андрагогік Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

Запитання для дискусії: 

 

1) Неформальна освіта: розвиток компетентнісного потенціалу 

дорослих чи данина моді?  

2) Закон України «Про освіту дорослих»: шанс «узаконити» діяльність 

центрів освіти дорослих чи загроза, пов’язана з «формалізацією» 

неформальної освіти? 

3) Концепція діяльності центрів освіти дорослих: якою має бути 

структура документу?  

4) Чи потрібна спеціальна підготовка педагогів-андрагогів для роботи з 

дорослими у сфері неформальної освіти? 
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ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ 
 

Ретроспективний аналіз діяльності ЮНЕСКО з розвитку освіти 

впродовж життя 

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 

і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

 

Неформальна освіта педагогічних і науково-педагогічних 

працівників як ресурс регіонального розвитку 

Андрощук Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, 

головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Концепції діяльності закладів неформальної освіти – складова 

джерельної бази досліджень щодо пропозицій на ринку освітніх послуг 

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Західно-європейські практики розвитку навичок активного 

громадянства дорослого населення 

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання 

і спорту України  

 

Теоретико-методологічні засади неформальної освіти топ-

менеджерів міжнародних організацій 

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України  

 

Педагогічна освіта в Україні: пріоритети законодавчого 

врегулювання 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах 

андрагогічного підходу 

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного 

університету 
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Корпоративна освіта як складова освіти впродовж життя у США 

Литовченко Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»  

 

Університети третього віку як важлива складова системи 

освіти дорослих 

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  

 

Система психологічного супроводу гармонійного 

характерологічного розвитку випускників закладів вищої освіти  

Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу психології праці 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

Загальноєвропейські принципи валідації неформальної 

та  інформальної освіти 

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

 

Розвиток андрагогічної компетентності викладачів вищої школи 

Султанова Лейла Юріївна – доктор 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  

 

Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників 

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Грантова підтримка проектів з неформальної освіти дорослих 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Методичні засади кроскультурної підготовки майбутніх 

вчителів іноземних мов в університетах Канади 

Баранова Лілія Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних 

мов Державного університету телекомунікацій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Розвиток неформальної освіти дорослих у контексті навчання 

впродовж життя 

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ  

 

Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти в Україні 

Ващенко Любов Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Теоретичні засади підготовки майбутніх вчителів початкових 

класів у Федеративній Республіці Німеччині 

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів 

загальноосвітньої школи № 226 м. Києва  

 

Структура формальної і неформальної освіти дорослих 

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 

 

Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки 

педагога професійного навчання 

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, кандидат 

педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки і психології Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

Методичні засади підготовки ІТ-менеджерів в університетах 

США 

Горетько Тетяна В’ячеславівна – старший викладач кафедри 

іноземних мов Державного університету телекомунікацій  

 

Неформальна освіта в університетах третього віку Республіки 

Польща 

Гришко Вікторія Вікторівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Роль науково-педагогічних шкіл у професійному розвитку 

викладача-дослідника 

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  

 

Професійний розвиток дизайнерів-дослідників у закладах 

післядипломної освіти: здобутки і перспективи 

Дідовець Юрій Вікторович – аспірант Київської державної академії 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
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Провідні чинники розвитку освіти дорослих у Німеччині 

на  початку ХХІ століття 

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  

 

Професійна орієнтація в системі психологічного супроводу 

різних категорій дорослого населення 

Заєць Іван Віталійович – молодший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України 

 

Андрагогічні засади розвитку проектної компетентності 

майбутніх фахівців бібліотечної справи 

Іванова Наталія Анатоліївна – аспірантка кафедри педагогіки 

та  педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

Професійна реалізація дитячих інтересів у зрілому віці 

Іванова Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, молодший 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Педагогічний дизайн програм тренінгів з медіаграмотності як 

складова освітнього середовища для дорослих 

Ізбаш Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  

 

Інноваційні моделі підвищення кваліфікації державних службовців 

і посадових осіб органів місцевого самоврядування  

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  

 

Підготовка педагогічних працівників до впровадження арт-

педагогічних технологій у закладах післядипломної освіти 

Кирилова Олександра Сергіївна – аспірант Київської державної 

академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

 

Інноваційні технології у навчанні дорослих декоруванню виробів з 

деревини  

Константінов Сергій Сергійович – аспірант Київської державної 

академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
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Неформальна освіта батьків: потенціал для розвитку регіону, 

що навчається 

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти  і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України  

 

Основні напрями розвитку і зміст формальної освіти дорослих 

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  

 

Андрагогічні принципи навчання заступників директорів закладів 

середньої освіти в умовах неформального освіти дорослих 

Крамчанін Вячеслав Михайлович – заступник директора з навчально-

виховної роботи запорізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступеня № 4 

Запорізької міської ради Запорізької обл. 

 

Формування освітньої політики у галузі освіти дорослих 

у Республіці Австрія 

Марусинець Маріанна Михайлівна – кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 

освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів у Республіці 

Польща 

Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових класів Уладівської 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Літинського району, Вінницької 

обл.  

 

Професійний розвиток викладачів коледжів в умовах 

неформальної освіти 

Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри професійної 

та  вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України  

 

Педагогічні умови професійного розвитку соціальних працівників 

у США 

Пилинський Ярослав Миколайович – кандидат філологічних наук, 

провідний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 

і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України  
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Громадянська освіта в Україні: стан і перспективи розвитку 

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Розвиток творчого потенціалу художників у контексті освіти 

впродовж життя 

Полтавець Наталія Вікторівна – аспірантка Київської державної 

академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
 

Особливості професійної підготовки художників декоративно-

прикладного мистецтва у закладах вищої професійно-художньої 

освіти (кінець ХХ ст.) 

Полтавська Юлія Віталіївна – помічник ректора з творчих 

і організаційних питань Київської державної академії декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

 

Організаційні засади функціонування педагогічної освіти в Греції, 

Італії та Іспанії у контексті реалізації стратегії навчання упродовж 

життя 

Постригач Надія Олегівна – кандидат біологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних 

систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Андрагогічні засади професійної підготовки фахівців у закладах 

післядипломної педагогічної освіти 

Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Форми і методи навчання дорослих етнодизайну кераміки  

Роїк Юлія Віталіївна – аспірантка Київської державної академії 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

 

Арт-педагогіка як складова психолого-педагогічного супроводу 

освіти дорослих 

Романенко Людмила Петрівна – старший викладач кафедри 

теоретичних дисциплін та професійної освіти Київської державної академії 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

 

Науково-педагогічні школи в Україні: стан і перспективи 

розвитку 

Самко Алла Миколаївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Розвиток духовної свідомості вчителів в умовах неформальної 
освіти 

Саченко Ніна Василівна – асистент вихователя закладу дошкільної 
освіти №280 м. Києва  

 
Розвиток освіти впродовж життя як запорука професійної 

підготовки магістрів освіти в Австралії 
Семініхина Наталія Михайлівна – аспірант Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, викладач кафедри 
іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Неформальна освіта викладача закладу професійної (професійно-

технічної) освіти як умова його неперервного професійного розвитку 
Сиско Наталія Миколаївна –  кандидат психологічних наук, докторант 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України  

 
Технології розвитку комунікативної компетентності викладачів 

закладів вищої освіти 
Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Дигіталізація як сучасна тенденція освіти дорослих у США 

і Канаді 
Теренко Олена Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

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

 
Когнітивний аспект формування та розвитку організаційної 

культури майбутнього вчителя початкових класів 
Терещенко Андрій Олегович – завідувач організаційно-масовим 

відділом комунального позашкільного навчального закладу «Обласний палац 
дітей та юнацтва», м. Чернігів 

 
Освітні онлайн-проекти у самостійній роботі дорослих з курсу 

«Історія мистецтв і архітектури» 
Торчевська Наталя Вікторівна – кандидат педагогічних наук, вчений 

секретар Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва 
і дизайну імені Михайла Бойчука 

 
Андрагогічні засади підвищення кваліфікації педагогів закладів 

вищої освіти 
Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, вчений 

секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України 
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Андрагог як професія 
Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 
Музейна педагогіка: потенціал для неформальної освіти 

педагогів 
Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Андрагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти 
Філоненко Олена Станіславівна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

 
Особливості іншомовної професійної підготовки майбутніх 

вчителів математики 
Халемендик Юлія Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького 
національного університету 

 
Тренінгові технології у навчанні педагогічного персоналу закладів 

вищої освіти 
Ходаківська Сніжана Володимирівна – молодший науковий 

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

 
Основоположні принципи освіти впродовж життя у Великій 

Британії 
Черкаський Ярослав Андрійович – аспірант Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, старший викладач 
Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України 

 
Читання – основа загальної культури дорослих 
Шарошкіна Наталія Геннадіївна – завідувач відділу аспірантури 

і докторантури Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України  

 
Дистанційне навчання майбутніх вчителів англійської мови: 

польський досвід  
Штепура Алла Павлівна – викладач кафедри прикладної лінгвістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  
 
Неформальна освіта дорослих у закладах культури 
Штома Людмила Наумівна – завідувач бібліотеки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 


