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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

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. 

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора 

з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

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, керівник 

Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри 

ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук,  старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 

століття» 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, член 

кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, докторант Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

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. 

Ходаківська Сніжана Володимирівна – молодший науковий співробітник відділу 

змісту і технологій педагогічної освіти 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. 
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Проблематика читань: 

 

 

 

Філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади 

педагогічної освіти 

 

 

 Педагогічна освіта в Україні: тенденції і 

перспективи реформування 

 

 

 Мистецька освіта у вимірах сучасних 

модернізаційних змін 

 

 

Зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і 

практика 

 

 

Педагогічна майстерність як система 

професійно-мистецьких компетентностей 

 

 

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, 

перспективи 
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Регламент роботи 1 грудня 2021 року 

10.45 – 11.00 Підключення учасників педагогічно-мистецьких читань за 

лінком на платформі Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88597578888?pwd=RnpDTHZoNVpVV0oxb0dSV2ZK

WWF3QT09 

Ідентифікатор заходу: 885 9757 8888 

Код доступу: 604799 

 

Онлайн виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, 

доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч; диригент – 

Савченко Галина Віталіївна). 
 

11.00 – 13.00 Привітання учасникам від керівництва  Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Відділення 

професійної освіти  і освіти дорослих Національної академії педагогічних 

наук України, партнерських закладів освіти 

 

Пленарне засідання 

 

Виставка наукових праць професора Оксани Рудницької та нових науково-

педагогічних і мистецьких видань з фондів бібліотеки ІПООД імені Івана 

Зязюна НАПН України  (завідувач бібліотеки – Штома Людмила Наумівна) 
 

13.00 – 14.00 Секційні засідання 
 

14.00 – 15.00 Презентація наукових та методичних праць з проблем 

педагогічної і мистецької освіти, опублікованих у 2020 – 2021 рр. 
 

15.00 – 16.00 Підсумкове засідання 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88597578888?pwd=RnpDTHZoNVpVV0oxb0dSV2ZKWWF3QT09
https://us02web.zoom.us/j/88597578888?pwd=RnpDTHZoNVpVV0oxb0dSV2ZKWWF3QT09
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С Е К Ц І Ї 

 
Секція І. Філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти 

Секція ІІ. Педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування 

Секція ІІІ. Мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін 

Секція ІV. Зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика 

 
Секція V. Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких 

компетентностей 

 
Секція VІ. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

 

 

 

 

 
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин.  

Виступ на секційному засіданні – до 10 хвилин. 

Виступ з інформацією – до 5 хвилин.  

Виступ з повідомленням – до 3 хвилин. 
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1 грудня 2021 року 

 

Онлайн виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

(художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних 

наук, професор Федоришин Василь Ілліч; диригент – Савченко Галина 

Віталіївна). 

 

Привітання учасникам ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких 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  

 

Штефан Пурич – проректор університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія), 

професор, почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Мистецька педагогіка і сучасна філософія освіти: методологічний 

наукознавчий контекст 

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 

Музичний фестиваль Mandyczewski Fest IV у Чернівцях 

Штефан Пурич – проректор університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія), 

професор, почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

 

Освіта мистецтвом 

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України 
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«Я разом із своїм народом» (до 70-ліття від Дня народження Назарія 

Яремчука) 

Яремчук Дмитро Назарійович – український естрадний співак, заслужений артист 

України, засновник пісенного фестивалю «Родина» 

Яремчук Назарій Назарійович – український естрадний співак, композитор, автор-

виконавець, заслужений артист України, засновник пісенного фестивалю «Родина» 

 

Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów  
Hnatiuk Michał – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracownik 

naukowo-dydaktyczny Instytut prawa, psychologii oraz innowacyjnej edukacji Narodowego 

Uniwersytetu «Politechnika Lwowska» 

Теоретичні та практичні аспекти оцінювання навчальних досягнень учнів 

Гнатюк Міхаль – доктор філософії, науковий співробітник та викладач Інституту 

права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

Міжкафедральні зв’язки навчального процесу у формуванні творчої 

особистості студентів факультетів мистецтв 

Федоришин Василь Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, заслужений діяч мистецтв України  

 

Художнє пізнання та його організація в процесі навчання мистецтва в 

закладі загальної середньої освіти  

Комаровська Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання 

НАПН України 

 

Znaczenie podstawy programowej w pracy nauczyciela szkoły początkowej w 

systemie oświaty-perspektywa narodowa i europejska  

Teresa Janicka-Panek – dr prof. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w 

Skierniewicach 

         Значення основного навчального плану в роботі вчителя початкової школи в 

системі освіти – національна та європейська перспектива 

Яніцка-Панек Тереза – професор Державного закладу вищої освіти імені Стефана  

Баторія у Скерневіцах (м. Скерневиці, Республіка Польща 

 

Гуманістична спрямованість як пріоритетна характеристика діяльності 

сучасного вчителя музичного мистецтва 

Горбенко Сергій Семенович – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету 

мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 
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Онлайн-проєкти Педагогічного музею України: тематика, контент, 

реалізація  
Міхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор Педагогічного 

музею  

 

Стратегії вибудови культурної компетентності у базовій школі 

Івасюк Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, експерт Команди 

підтримки реформ МОН України 

 

Сертифікатна програма «Організація та режисура культурно-мистецьких 

проєктів» в освітньому процесі Херсонського державного університету 
Лимаренко Лідія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

культурології, завідувач кафедри культурології Херсонського державного 

університету, заслужена працівниця культури України 

 

Науковець – учитель – учень: формування дослідницьких умінь як крок до 

самореалізації в умовах неформальної освіти 

Ходацька Ольга Миколаївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих  імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Фундатор теорії мистецької освіти в Україні. Виставка наукових праць 

професора Оксани Рудницької та нових науково-педагогічних і мистецьких видань 
Штома Людмила Наумівна – завідувач наукової бібліотеки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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С Е К Ц І Ї 

 

Секція I 

Філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти 

 

Модератор секції: Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, завідувач 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 

професійна освіта ХХІ століття»  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

Партнерська взаємодія як пріоритет сучасної педагогічної освіти 

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка  

 

Система професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих: андрагогічні 

засади проектування 

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

Сучасні підходи до кар'єрного зростання педагогів закладів професійної освіти 

Базиль Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, вчений секретар, 

провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України  

 

«Герменевтичне коло» особистості в системі сприйняття і розуміння музики 

Васянович Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності  

 
Формування художніх орієнтацій учнів у вимірах духовного зростання молоді 

Паньків Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент факультету мистецтв імені 

Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

 

Педагогічна майстерність у формуванні професійної компетентності сучасного 

педагога професійного навчання 

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

України, директор Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона 

Макаренка 

 

Концепт людиноцентризму як парадигмальна основа системи підготовки майбутнього 

вчителя  

Балдинюк Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

музикознавства та вокально-хорового мистецтва факультету мистецтв Уманського 

педагогічного університет імені Павла Тичини  

Балдинюк Надія Андріївна – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва факультету мистецтв Уманського педагогічного університет імені Павла 

Тичини  

Балдинюк Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти 

Уманського педагогічного університет імені Павла Тичини   
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Дослідницький підхід майбутнього вчителя музичного мистецтва до педагогічної  

діяльності  

Білозерська Ганна Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-

хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти факультету мистецтв і художньо-

освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського  

Кравченко Ірина Михайлівна – провідний концертмейстер кафедри вокально-хорової 

підготовки, теорії та методики музичної освіти факультету мистецтв і художньо-освітніх 

технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського  

 

Філософсько-аксіологічні засади неформальної освіти різних категорій дорослих 

Ващенко Любов Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

 

Особливості етнодизайнерської освіти Галичини на зламі ХІХ–ХХ ст. 

Волинська Олена Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

архітектури та містобудування Інституту архітектури, будівництва та енергетики 

Національного технічного університету нафти і газу 

 

Сучасні тенденції розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні 

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, докторант 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Розвиток моральних чеснот здобувачів вищої освіти факультету української філології 

під час вивчення творів Тараса Шевченка 

Денисюк Оксана Юріївна – старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини  

 

Ціннісний світ покоління Z 

Довгодько Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

філологічних і природничих дисциплін Центру міжнародної освіти Інституту міжнародного 

співробітництва і освіти Національного авіаційного університету  

Драпогуз Василь Петрович – кандидат філософських наук, доцент, вчений секретар Центру 

гуманітарної освіти НАНУ України  

Корчук Олена Юріївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач кафедри філологічних та природничих дисциплін Центру міжнародної освіти 

Інституту міжнародного співробітництва і освіти Національний авіаційний університет  

 

Принцип інноваційності та практичної спрямованості у 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 

 

Роль культурного дозвілля у становленні особистості на основі педагогічного доробку 

А. Макаренка 

Кириченко Віта Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини   



11  

Розвиток українського хорового мистецтва в умовах постмодернізму 

Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та 

вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені 

П. Тичини  

 

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої 

педагогічної освіти: андрагогічний вимір 
Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Роль класичних мов у формуванні культури мовлення 

Любімова Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри румунської та 

класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Особливості формування та розвитку андрагогічної компетентності педагогів у 

закладах післядипломної педагогічної освіти 

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України  

 

Виховна функція українських колискових пісень 

Сивачук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української літератури і українознавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Роль мистецької освіти в формуванні суспільної свідомості 

Сідор Людмила Валеріївна – асистент кафедри декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

 

Становлення закономірностей гармонії XVII ст. у історико-філософському та 

естетичному аспектах 

Созінова Вікторія Богданівна – викладач-стажист кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Професійні громадські об’єднання як чинник розвитку хорового виконавського 

мистецтва в Україні 

Сухецька Оксана Валеріївна – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

Постнекласичні практики у змісті вищої мистецької освіти 
Ткач Марія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

історії музики Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова  

 

Педагогічний оптимізм як предмет професійного самовиховання сучасного вчителя 
Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, учений 

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

член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

  



12  

Наукознавчий вимір педагогіки В. Кузя 

Циганок Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  

 

Гра у віртуалізації культури постмодерну 
Чумаченко Олександр Анатолійович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач 

кафедри культурології Херсонського державного університету.    

 

Секція ІІ 

Педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування 

 
Модератор секції: 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 

 

Принципи саморуху вчителя до педагогічного професіоналізму 
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  

 

Арт-технології у сучасному освітньому процесі 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, заступник директора з науково-експериментальної роботи ІПООД імені Івана 

Зязюна НАПН України, керівник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 

століття» 

 

Особливості освітньо-наукової програми з підготовки науково-педагогічних працівників 

для закладів вищої спеціалізованої освіти 

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичних дисциплін і професійної освіти Київської академії декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

 

Напрями удосконалення змісту професійної підготовки сучасного вчителя 

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

Вектор наступності в умовах сьогодення: інтеграція дошкільної та початкової освіти 

Цюняк Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки 

початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Розвиток мотивації досягнення успіху в процесі вивчення дисциплін психолого-

педагогічного циклу 

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка, 

член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»   

 

Проєктні технології у професійній діяльності майбутніх фахівців художнього 

текстилю 
Гапон Людмила Володимирівна – аспірантка Київської державної академії декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука   
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Забезпечення ефективності освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання при викладанні дисциплін технічного спрямування 

Іванчук Володимир Михайлович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка 

 

Трансформація дошкільної освіти: виклики та перспективи 

Засипкіна Людмила Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти КЗВО «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж» 

 

Особливості професійної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти  

Квасецька Ярина Андріївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича  

 

Сучасні інтернет-ресурси як інструмент організації ефективного навчання біології хімії 

Нестерчук Наталія Анатоліївна – вчителька біології і хімії гімназії-інтернату № 13 

м. Києва 

 

Професійний розвиток педагогів в умовах пандемії COVID-19  

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

Інноваційні технології у розвитку хореографічної освіти 

Сліпченко Ірина Вікторівна – старший лаборант кафедри хореографії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

Інтерактивні форми і методи роботи на уроках англійської мови в НУШ 

Струпинська Ірина Іванівна – вчитель англійської мови та вихователь ГПД Ліцею № 1 

Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської 

 

Гуманітарна складова ОПП »Хореографії» як чинник формування сучасного фахівця 

Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та 

художньої культури, декан факультету мистецтв Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Особливості викладання курсу «Культурні політики в епоху глобалізації при підготовці 

здобувачів вищої освіти (магістр) в ХДУ» 
Форостян Анатолій Федорович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

культурології Херсонського державного університету, заступник декана факультету 

культури і мистецтв з організаційно-виховної роботи 

 

Організація педагогічної практики у підготовці педагога професійного навчання 

Ханова Олена Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського 

професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка  
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Секція ІІІ 

Мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін 

 
Модератор секції: 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, керівник 

кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

Неперервність як провідна тенденція розвитку хореографічної освіти в Україні 

Благова Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

хореографії Полтавського національного педагогічного університет імені В.Г. Короленка 

 

Принципи побудови уроку мистецтва у старшій школі 

Миропольська Наталія Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України 

 

Методологічні підходи до професійного становлення викладачів мистецьких дисциплін 

Орлов Валерій Федорович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник  лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України  

 

Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

професійної підготовки 
Сулаєва Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, декан психолого-

педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка, заслужена артистка України 

 

Сучасні тренди загальної мистецької освіти в умовах її  реформування 

Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики музичного виховання КЗВО «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж»  

 

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

художньої творчості у пейзажному жанрі  

Базильчук Леонід Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Концептуальні засади сучасної інструментальної вищої освіти 

Бай Юрій Миколайович – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, заслужений діяч мистецтв України 
 

Вивчення основ віртуалізації мистецтва майбутніми вчителями образотворчого 

мистецтва 

Батієвська Тетяна Вікторівна – доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат педагогічних наук  
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Культурно-освітнє середовище в сучасній мистецькій школі як чинник творчої реалізації 

здобувачів 

Батрак Марина Григорівна – викладач вищої категорії, заступник директора з питань 

роботи Мистецької школи при КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені 
Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради  

 

Принцип наскрізності проведення магістерських практик у системі підготовки 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін 
Бодрова Тетяна Олександроівна – кандидат педагогічних наук, професор Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

 

Концептуальні засади сучасної фортепіанної освіти 

Бойко Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри інструментального виконавства 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Роль концертмейстерства у вихованні творчої особистості співака в класі вокалу 

Бурлака Ірина Володимирівна – концертмейтер кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

Змістові засади виконавської підготовки студентів-піаністів в світлі ідей музичної 

інтонології 
Бурська Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  

 

Специфіка роботи концертмейстера у хоровому класі  
Воропаєва Наталія Олександрівна. – провідний концертмейстер кафедри вокально-хорової 

підотовки, теорії та методики музичної освіти факультету мистецтв і художньо-освітніх 

технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 

Використання цифрових технологій у викладанні мистецьких дисциплін 

Гаврилюк Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, 

старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання, КЗВО «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж» 

 

Художня інтерпретація зимової календарної обрядовості українців засобами 

фольклорного танцю 
Галаган Аліна – здобувачка ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) факультету 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури Терешко І. Г.  
 

Психолого-педагогічні аспекти підготовки студентів спеціальності 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

Гатеж Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри декоративно-

прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, будівництва та 
декоративно-прикладного мистецтва Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича  
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Злободенні теми в хореографічному мистецтві ХХІ століття 

Гончар Ілона – здобувачка ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) факультету 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури І.Г. Терешко  
 

Особливості композиційної побудови у хореографічній постановці «Мелодія іспанської 

гітари 
Гончаренко Емілія – здобувачка ОС «Магістр» ОП  «Середня освіта (Хореографія) 

факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Науковий керівник: викладач кафедри хореографії та художньої культури А.Ю. Подгорінова  

 

Джазова освіта на Вінниччині кінця ХХ початку ХХІ століття  
Грицюк Ірина Юріївна – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання КЗВО 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 
Тема доповіді:  

 

Аналіз та інтерпретація органних творів Й. С. Баха на баяні (акордеоні) 

Гусак Владислав Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  
 

Особливості викладання дисципліни «Музична інформатика і комп’ютерне 

аранжування 

Давидовський Назарій Агафангелович – викладач спеціальних музичних дисциплін КЗВО 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», художній керівник Народної жіночої 
хорової капели «Соломія» 

 

Розвиток творчої активності молодших школярів на уроках музичного мистецтва 

Дев’ятко Анна Костянтинівна – магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 
 

Розвиток творчої активності в танцювальному колективі в закладах позашкільної 

освіти 

Дембовська Анна – здобувачка ІІ рівня вищої освіти кафедри хореографії та художньої 

культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури О. В. Бикова  

 

Використання інформаційних технологій у підготовці вокаліста в умовах 

дистанційного навчання 
Дерда Іван Михайлович – Народний артист України, професор, завідувач вокальної секції 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 
 

Сутність і багатогранність бального танцю як феномена хореографічного мистецтва  

Жиров Олександр Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

хореографії Полтавського національного педагогічного університет імені В.Г. Короленка  
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Вплив Рудольфа фон Лабана на сучасне самовираження через рух у танці модерн 

Кабаченко Наталія Олександрівна – асистент кафедри хореографії психолого-

педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка 

 

Основні прийоми стилізації фольклорного танцю 

Кабанюк Анна – здобувачка ОС «Магістр» ОП  «Середня освіта (Хореографія) факультету 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури І.Г. Терешко  

 

Особливості педагогічного підходу до диригента-початківця на заняттях з мистецтва 

диригування 
Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 
 

Використання обрядової символіки у хореографічній композиції»Веснянка 

Калінцева Вероніка – здобувачка ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) 

факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
Науковий керівник: викладач кафедри хореографії та художньої культури А.Ю. Подгорінова 

 

Формування творчого мислення обдарованої дитини (з досвіду роботи) 

Кізюн Марина – здобувачка ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) факультету 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури С.С. Заєць  
 

Формування навику оптимізації психофізіологічного стану під час гри на класичній 

гітарі у закладах початкової мистецької освіти 

Коваленко Анатолій Сергійович – доцент кафедри інструментального виконавства 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Сучасна мистецька освіта в контексті інформаційного суспільства 

Король Анатолій Миколайович – доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 

 

Залучення сучасних технологій у процес викладання гармонії та аналізу музичних творів 

Косенко Павло Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного 
університету 

 

Інтерпретація музичних образів – як основа фахової підготовки майбутніх вчителів 

музичного мистецтва 
Косінська Наталія Леонідівна – доктор філософії з музичного мистецтва, викладач 

постановки голосу Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
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Особливості проведення уроків ритміки зі слабозорими дітьми 

Кулик Світлана Володимирівна – вчитель ритміки вищої категорії, керівник 

танцювального гуртка, методист спеціальної загальноосвітньої школи Полтавської міської 

ради №40 
 

Хмарні та мобільні технології в системі музичної освіти 

Кулікова Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

мистецької освіти факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
Грозан Софія Олександрівна – студентка другого курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
 

Специфіка хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах 

змішаного навчання 
Левченко Григорій Семенович – завідувач кафедри музики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений діяч мистецтв України, 
професор 

 

Патріотичне виховання молодших школярів засобами регіональної авторської пісні 

Лоїк Антоніна Іванівна – магістрантка Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. В. Сулаєва)  

 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в 

умовах діджиталізації суспільства 
Локшин Віктор Соломонович – доктор педагогічних наук, викладач  вищої категорії 

кафедри (науково-методичної комісії) психолого-педагогічних дисциплін Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені  Антона Макаренка 
 

Естетичне виховання підростаючого покоління засобами народної хореографії 

Маркіна Вікторія Василівна – викладач-стажист кафедри хореографії та художньої 

культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Рекреативний вплив каліграфічних вправ на студента-дизайнера як засіб розв’язання 

креативних задач 
Марус Данило Сергійович – аспірант Київської державної академії декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука  

 

Мистецька освіта у в сучасних умовах 

Машталяр Йосип Флоріянович – викладач II категорії кафедри теорії та методики 

музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-
педагогічний коледж»  

 

Вивчення творчості майстрів-килимарів Полтавщини на заняттях з історії 

декоративного мистецтва у закладах вищої педагогічної освіти 
Мохірєва Юлія Анатоліївна – доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського 

національного університету імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук, доцент, член 

НСХ України  
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Мистецька освіта в контексті традицій та сучасних педагогічних традицій 

Науменко Ілона Володимирівна – концертмейстер кафедри вокально-хорової підготовки, 

теорії та методики музичної освіти, факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  
 

Педагогічна інноватика в системі фортепіанної освіти 

Олійник Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального 

виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Фортепіанна мініатюра як засіб художньо-естетичного виховання здобувачів освіти 

Павленко Марина Вікторівна – викладач музичних дисциплін КЗВО «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж»  
 

Стратегічні імперативи образотворчої підготовки сучасного митця 

Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
 

Унікальність педагогічного таланту видатної співачки вокального мистецтва, народної 

артистки України Надії Павлівни Куделі (до 85-ліття з дня народження) 
Побережна Ярослава Іванівна – заслужена артистка України, доцент кафедри теорії та 

методики постановки голосу факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

Специфіка викладання дисципліни «Український народно-сценічний танець» у закладах 

вищої освіти 
Пригода Лілія Борисівна – доцент, доцент кафедри хореографії психолого-педагогічного 

факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

Удосконалення професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі 

вивчення творчого доробку М. Леонтовича 
Пшемінська Лариса Олександрівна – аспірантка кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту Уманського державного педагогічного  університету імені Павла Тичини  

 

Психолого-педагогічні засади вищої інструментальної освіти 

Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини 

 

Аналітичний огляд сучасних технологій вокальної підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва 
Ремезова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри музики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Синтез мистецтв у хореографічній постановці» 

Садовська Юліана – здобувачка ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) 

факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури С.С. Заєць  
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Методика проведення уроків образотворчого мистецтва в залах Полтавського 

художнього музею (галереї мистецтв) імені М. Ярошенка 

Саєнко Тетяна Валентинівна – завідувач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат педагогічних 
наук, доцент, член НСМНМ України 

Курчакова Ольга Миколаївна – директор Полтавського художнього музею (галереї 

мистецтв) імені М. Ярошенка, Заслужений працівник культури України, член НСХ України 
 

Розвиток художньо-творчого мислення здобувачів вищої освіти засобами народного 

мистецтва 

Семенова Олена Віталіївна – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат 
педагогічних наук 

 

Розвиток сценічного бального танцю як самостійного напряму бальної хореографії 

Сизоненко Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини 

 

Екранні мистецтва у змісті інтегрованого курсу «Мистецтво» 
Сипко Інеса – магістрантка психолого-педагогічного факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка  
(науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Н. Ю. Дем’янко) 

 

Компаративний аналіз досвіду художньо-естетичного виховання школярів 

Сирота Зоя Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та 

вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені 

П. Тичини  
 

Методичні засади дослідження хорової культури Вінниччини 

Сізова Нінель Степанівна – кандидат  мистецтвознавства, старший викладач кафедри 

вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти факультету мистецтв і 

художньо-освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

Кравцова Наталія Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вокально-

хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти факультету мистецтв і художньо-
освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

 

Структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва  
Слободиська Олена Андріївна – аспірантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського  

 

Технологія підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в умовах 

магістратури у закладах вищої педагогічної 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  
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Робота над малюнками танцю у хореографічній композиції «Залицяння Писаря до 

Горпини 

Стасі Дмитро – здобувач ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) факультету 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Науковий керівник: викладач кафедри хореографії та художньої культури А.Ю. Подгорінова. 

 

Мистецька освіта в контексті традицій та сучасних педагогічних традицій 

Стребкова Діана Володимирівна – концертмейстер кафедри вокально-хорової підготовки, 

теорії та методики музичної освіти,  факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  
 

Особливості викладання рисунку і живопису для майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва в умовах дистанційного навчання 

Тарасенко Олександр Кирилович – доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доцент, член 
НСХ України  

Бабенко Віктор Савелійович – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член НСХ 
України 

 

Художня інтерпретація фольклорного танцю хореографічними колективами 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, декан факультету мистецтв, 

доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  
 

Формування національної культури молоді засобами регіонального хорового мистецтва  
Терещенко Наталія – магістрантка психолого-педагогічного факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Н. Ю. Дем’янко) 
 

Особливості становлення сучасної початкової хореографічної освіти в Україні 

Ткаченко Марія Валентинівна – викладач Полтавської міської школи мистецтв «Мала 

академія мистецтв» імені Р.О. Кириченко, аспірантка Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

Соціально-музична активність учнів школи мистецтв  

Умрихіна Оксана Станінславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

 

Методичні засади формування творчого мислення концертмейстера 

Хижко Ольга Володимирівна – концертмейстер дитячої музичної школи Антарес, викладач 

кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Музично-творчі завдання у підготовці майбутніх учителів мистецтва 

Цзюй Жань – аспірантка Національного педагоігчного університету імені 

М.П. Драгоманова  
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Педагогічна модель формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх 

учителів музичного мистецтва 

Чорна Наталя Борисівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії 

та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж» 

 

Формування основ театральної культури студентської молоді засобами театральної 

творчості 
Швець Ірина Борисівна – народна артистка України, професор кафедри вокально-хорової 

підготовки, теорії та методики музичної освіти факультету мистецтв і художньо-освітніх 

технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 

Інтеграція як пріоритетний з засіб збагачення змісту сучасної мистецько-педагогічної 

освіти 
Шевчук Петро Сергійович – аспірант Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова   

 

Методичні засади творчої взаємодії концертмейстера і студента в класі вокалу в 

умовах дистанційного навчання 
Щербакова Людмила Василівна – концертмейстер кафедри вокально-хорової підготовки, 

теорії та методики музичної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. 

Михайла Коцюбинського  
Червоній Марія Вікторівна – заслужена артистка України, провідний концертмейстер 

кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти Вінницького 

державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського  

 

Специфіка роботи балетмейстера в якості режисера хореографічної постановки 
Яновська Людмила – здобувачка ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) 

факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури О.В. Бикова  
 

 

Секція IV 

Зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика 

 

Модератор секції: Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Нормативно-правові засади забезпечення якості педагогічної освіти у Великій Британії 

й Австралії 

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, 

член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  
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Зарубіжний досвід підготовки корпоративних андрагогів 

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України  

 

До питання забезпечення якості педагогічної освіти у Греції 

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член 

кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Підготовка майбутніх учителів англійської мови в Канаді в контексті мистецької 

освіти 

Баранова Лілія Миколаївна – викладач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної 

комунікації Національного університету харчових технологій 

 

Культуротворчі аспекти професійного розвитку вчителя в Республіці Сінгапур 
Броніцька Марія Вікторівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Упровадження зарубіжного досвіду вокальної підготовки фахівців у закладах вищої 

педагогічної освіти 
Вовченко Сергій Володимирович – старший викладач кафедри музики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

Розвиток професійно-мистецьких компетентностей майбутніх учителів початкової 

школи у Федеративній Республіці Німеччині  

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 226 

м. Києва 

 

Практико-орієнтованість як провідний принцип побудови курикулуму підготовки 

вчителів старшої школи  в Угорщині 

Годлевська Катерина Василівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри 

ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.   

 

Краєзнавчо-музейний напрям підготовки в університетах третього віку Республіки 

Польща 

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для 

майбутнього» 

 

Особливості системи професійної підготовки вчителів музичного мистецтва: 

український та польський досвід 
Іскра Світлана Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж» 

 

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, член кафедри ЮНЕСКО 

«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.   
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Розвиток професійно-мистецьких компетентностей вчителів у Республіці Польща  

Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових класів Уладівської середньої 

загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Літинського району Вінницької обл. 

 

Секція V 

Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей 

 

Модератор секції: 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 

 

Особливості технології культивування креативності особистості 

Коновець Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, академік 

Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, головний науковий 

співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України  

 

Професійно-педагогічна етика викладача вищої школи 

Мільто Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент 

 

Мистецтво художньої вишивки, як засіб актуалізації навчальних компетентностей 

студенті 

Андрич Віра Іллівна – Заслужений майстер народної творчості України, викладач 

професійної майстерності, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Вижницького 

коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка  

 

Професійна компетентність сучасного викладача мистецьких дисциплін у вищому 

навчальному закладі. 

Бахчеван Наталія Анатоліївна – викладач-методист, магістр педагогічної освіти, викладач 

музичних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж»  

 

Формування готовності до інноваційної діяльності майбутнього майстра виробничого 

навчання 

Бельченко Василь Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського 

професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка 

 

Педагогічна практика як умова формування фахових компетенцій майбутніх керівників 

танцювальних колективів 

Бикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

 

Формування художнього смаку майбутнього учителя образотворчого мистецтва 

Білоус Аліса Олександрівна – викладач-стажист кафедри образотворчого мистецтва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

М'які навички у  професійній підготовці вчителя НУШ 

Білоус Оксана Іванівна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 
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Питання комп’ютерної кібербезпеки у світі юриспруденції 

Брудько Олена Леонідівна – викладач вищої категорії Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка 

 

Особливості формування лінгвокраїнознавчої компетентності офіцерів у військовому 

закладі вищої освіти 

Вернигора Олена Леонідівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри українського 

ділового мовлення Національної академії служби безпеки України 

 

Самоаналіз як крок успішного інституційного аудиту 

Возненко Світлана Євгенівна – директор гімназії-інтернату № 13 м. Києва 

 

Формування ключових компетентностей особистості засобами вокального мистецтва 

Волошин Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного 

університету імені П.Тичини  

 

Особливості професійної діяльності концертмейстера в умовах дистанційного навчання 

Газінська Олеся Віталіївна – провідний концертмейстер кафедри вокально-хорової 

підготовки, теорії та методики музичної освіти факультету мистецтв і художньо-освітніх 

технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського  

 

Стан формування художньо-графічної культури майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва 

Гнидіна Олена Володимирівна – здобувач Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, учитель образотворчого мистецтва НВК №16, вчитель-

методист  

 

Формування ключових компетентностей у процесі професійної підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва 

Годна Ірина Станіславівна – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання 

Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу 

 

Використання елементів STEM освіти на уроках англійської мови  

Головань Марія Олегівна – вчитель англійської та іспанської мов гімназії-інтернату №13 

м. Києва 

 

Формування культурологічної компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення 

українознавства в УДПУ  

Гончарук Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини  

   

Особливості музичного розвитку підлітків в умовах білінгвального навчання 
Горбань Іванна Олесівна – магістрантка психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  

(науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики О. О. Лобач) 

 

Впровадження інноваційних технологій в освітній процес на природничо-географічному 

факультеті УДПУ 
Гончарук Віталій Володимирович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, 

екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини  
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Роль педагогічної практики у формуванні професійної майстерності студентів 
Гордієнко Валентина Павлівна – кандидат педагогічних наук, учений секретар Відділення 

професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України 

 

Формування колористичного бачення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

у процесі виконання завдань з колірної комбінаторики 

Горчинська Тетяна Сергіївна – викладач кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Педагогічний артистизм як фахова компетентність викладача-вокаліста 

Гунько Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

музичного мистецтва Херсонського державного університету 

 

Пізнавальний інтерес як мотивація освітньої діяльності у підготовці педагога 

професійного навчання 

Данькевич Віта Григорівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона 

Макаренка  

 

Формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музичного 

мистецтва в класі хорового диригування 
Дем’янко Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

Проєктні технології на уроках історії як засіб формування життєвої компетентності 

здобувачів освіти 

Довганенко Ірина Валентинівна – методист, вчитель історії гімназії інтернату №13 

м. Києва 

 

Основні компоненти формування комплексу вмінь, пов’язаних з координацією 

виконавських дій концертмейстера і вокаліста 

Доніна Олена Юріївна – концертмейстер кафедри музикознавства та вокально-хорового 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини  

 

Розвиток інтерпретаційних компетентностей майбутнього вчителя музичного 

мистецтва в класі фортепіано 
Ірклієнко Вікторія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 

Художньо-стилістичні особливості образного моделювання: пошуковий вектор 

національно-культурного розвитку 

Жаворонкова Мирослава Іллівна – Заслужений майстер народної творчості України, 

асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Ескізування як засіб візуалізації проектного процесу 

Жаворонков Павло Валерійович – викладач-методист рисунку Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка  
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Особливості педагогічної майстерності  викладача класичних мов 

Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри румунської 

та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

«Школа рухів» Броніслави Ніжинської в авангарді хореографії (ескізи з майбутнього) 

Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та 

художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

  

Розвиток творчих здібностей учнів у класі фортепіано 

Зімня Марина Юріївна – магістрантка психолого-педагогічного факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Н. Ю. Дем’янко) 

 

Розвиток м'яких навичок у здобувачів вищої освіти факультету української філології під 

час участі у фольклорній практиці 

Йовенко Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  

 

Специфіка підготовки здобувачів середньої освіти в мистецькому ліцеї 
Ключинська Алевтина Володимирівна – заслужений працівник освіти України, директор 

Полтавської спеціалізованої мистецької школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти та 

соціально-педагогічної підтримки» імені Софії Русової Полтавської обласної ради, 

магістрантка кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

 

Розвиток творчої майстерності майбутніх педагогів-художників засобами олійного 

живопису 

Коваленко Юрій Вікторович – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Розвиток професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій 
Комишан Юлія Вадимівна – асистентка кафедри музики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Управління бенчмаркінгом в закладі загальної середньої освіти 

Кондрицька Катерина Василівна – заступник директора з НВР гімназії-інтернату №13 

м. Києва 

 

Комунікативно-творчі методи розвитку креативної особистості на уроках музичного 

мистецтва 
Копа Світлана Вікторівна – магістрантка психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики О. О. Лобач) 

 

Арт-технології як засіб розвитку креативного мислення у культурологів 
Кузякіна Діана Володимирівна – асистентка кафедри культурології факультет культури і 

мистецтв Херсонського державного університету  
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Роль географічної освіти в розвитку творчої особистості 

Кульченко Ірина Костянтинівна – вчитель географії гімназії-інтернату № 13 м. Києва 

 

«Організація виховного процесу в закладах освіти» 

Куценко Валерія Андріївна – викладач-стажист кафедри хореографії та художньої 

культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування художньої майстерності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

у процесі вивчення техніки акварельного живопису 

Лавриченко Оксана Михайлівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

Математичні компетентності та елементи математичного моделювання (з досвіду 

роботи) 

Лобач Ірина Іванівна – вчителька математики гімназії-інтернату №13 м. Києва 

 

Операційно-технологічний компонент процесу формування методологічної культури 

майбутніх учителів мистецьких дисциплін 
Лобач Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Формування читацької культури учнів на заняттях з української та зарубіжної 

літератури 
Лозова Марія Степанівна – викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач 

української мови і літератури Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені 

Антона Макаренка 

 

Значення співпраці студента-хореографа із науковим керівником у роботі над творчим 

проєктом 

Малий Олександр – здобувач ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) факультету 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник: професор кафедри хореографії та художньої культури А.М. Кривохижа. 

 

Змішане навчання в новій парадигмі вищої професійної освіти 
Машкова Інна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

факультету фінансів Київського національного економічного університет імені Вадима 

Гетьмана 

 

Вимоги нової комунікативної реальності та відкриття нових мистецьких обріїв у 

інтерактивному просторі 
Мельник Галина Олегівна – викладач музики Комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»  

 

Удосконалення підготовки майбутніх учителів до роботи в дитячому закладі 

оздоровлення та відпочинку в процесі опанування сертифікатної освітньої програми 
Мирошниченко Віталія Володимирівна – аспірантка кафедри загальної педагогічки та 

андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Н. В. Сулаєва) 

 

Використання інформаційно-комунікативних технологій у вивченні німецької мови 

Мирошниченко Олеся Сергіївна – вчитель вищої категорії гімназії № 267 м. Києва   
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Формування системи фахових знань як основа професійного саморозвитку майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва 

Музика Ольга Яношівна – професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Якісна підготовка вчителів як критерій ефективного навчання учнів з особливими 

освітніми потребами 

Никоненко Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Київського медичного університету  

 

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з охорони здоров'я 

Онкович Ганна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

та латинської мов ПВНЗ «Київський медичний університет» 

Флегонтова Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української та латинської мов Приватного вищого навчального закладу «Київський 

медичний університет» 

Ляліна Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри  української та латинської мов 

ПВНЗ «Київський медичний університет» 

 

Тестування як метод контролю знань з латинської мови в умовах очного, дистанційного 

та змішаного навчання  

Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри  загального  та 

германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Етнохудожня майстерніть майбутніх учителів образотворчого мистецтва як 

професійно-мистецька компетентність 

Побірченко Олена Михайлівна – доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у процесі 

виконання танцювально-рухових імпровізаційних технік 

Подгорінова Анастасія Юріївна – викладач кафедри хореографії та художньої культури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Робота над манерою виконання в народній хореографії для збереження ідеї 

хореографічного твору. Малі форми 

Ревусяк Владислав – здобувач ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) факультету 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник: професор кафедри хореографії та художньої культури А.М. Кривохижа  

 

Формування лінгвометодичної компетентності в розвинених країнах світу у розрізі 

профільно-орієнтованих дисциплін  

Руденко Ілона Володимирівна – викладач вищої категорії Київського професійно-

педагогічного коледжу імені А. Макаренка  

 

Формування мовної компетентності у процесі вивчення курсу «Академічна риторика» 

Санівський Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини   
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Формування етноспівочої культури студентів-музикантів у хоровому класі 

Семенчук Василь Васильович – доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини 

 

Формування фахової компетентності майбутніх учителів  у процесі малювання з 

натури 

Сирота Всеволод Маркович – доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

Роль мистецької освіти в формуванні суспільної свідомості  

Сідор Людмила Валеріївна – асистент кафедри декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича  

 

Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких 

дисциплін 
Степова Алла Володимирівна – викладач вищої категорії циклової комісії музичного 

інструменту фортепіано КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 

Самостійна робота студентів як педагогічна проблема 

Твердохліб Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, 

старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання, КЗВО «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж» 

 

Фізкультурно-оздоровча робота в системі створення виховного простору гімназії №267 

м. Києва" (з досвіду роботи) 

Тіхоненков Валерій Миколайович – вчитель вищої категорії, вчитель фізичної культури 

гімназії №267 м. Києва  

 

Розвиток культурно-творчого потенціалу майбутнього вчителя музики у процесі 

професійної підготовки 

Ткачук Олеся Степанівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Інноваційні освітні технології  викладання румунської мови у школі 

Тодощук Вероніка Георгіївна – кандидат культурології, асистент кафедри румунської та 

класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Розвиток творчого потенціалу дошкільників як педагогічна проблема 

Толочна Наталія – аспірантка Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

 

Особливості естрадно-вокальної підготовки школярів у позакласній роботі 
Федорова Вікторія – магістрантка психолого-педагогічного факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Н. Ю. Дем’янко) 
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Вплив особистості керівника танцювального колективу на національно-патріотичне 

виховання дітей 

Хава Наталя – здобувачка ОС «Магістр» ОП «Середня освіта (Хореографія) факультету 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури О.В. Бикова  

 

Методична підготовка майбутніх вчителів початкової школи у вищих закладах освіти 

Ходаківська Снєжана Володимирівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і 

технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України  

 

Culture of pedagogical communication and its formation in the process of professional 

training in higher education (Культура педагогічного спілкування та її формування в 

процесі професійної підготовки студентів) 

Шевченко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського державного медичного 

університету 

 

Принципи роботи юридичної клініки у підготовці фахівців сфери юриспруденції 

Шевчук Вікторія Леонідівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського 

професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка  

 

Підсилення сценічного образу головних героїв через призму сучасної музики 

Шевчук Ілона – здобувачка ІІ рівня вищої освіти кафедри хореографії та художньої 

культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник: кандидат педагоігчних наук, доцент кафедри хореографії та художньої 

культури О.В. Бикова  

 

Визначення особливостей формування вокальних навичок на заняттях з вокалу 

Шинкарук Анастасія Василівна – викладач-стажист кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини  

 

Формування економічного мислення майбутніх педагогів професійного навчання 

Штапір Ольга Миколаївна – спеціаліст вищої категорії Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка  

 

Формування фахових компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва на 

практикумі зі шкільного репертуару 

Яковлев Володимир Петрович – старший викладач кафедри музики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
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Секція VІ 

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи 

 

Модератор секції: Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

Музейні практики у підготовці сучасного вчителя 

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної 

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

член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 

Спортивна рекордологія: застосування музейного потенціалу для формування 

особистості спортсмена 

Терентьєва Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри олімпійського та професійного спорту Національного педагогічного університет 

імені М.П. Драгоманова  

 

Виставковий фонд музею родини Мандичевських 

Акатріні Володимир Михайлович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Етнографічний шкільний музей як елемент мистецької освіти та національно-

патріотичного виховання сучасної особистості 

Балабан Наталя Василівна – вчитель мистецтва та музичного мистецтва НВК І-ІІ ступенів 

№278 м. Києва 

 

Народнопісенні джерела творчості Тараса Шевченка 

Гордейчук Наталія Іванівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

ім.В.Ю.Шкрібляка  

 

Музейна педагогіка в освітньому процесі як ефективне освітнє середовище  

Костенко Сніжана Володимирівна – вчителька української мови та літератури гімназії-

інтернату №13 м. Києва 

 

Музейна психологія: пошук нових форм взаємодії з музейною аудиторією 

Шевчук Людмила Василівна – вчитель мистецтва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 м. Чернівці  
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1 грудня 2021 року 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

З ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ,  

ОПУБЛІКОВАНОЇ у 2020 – 2021 рр. 

 
 

НОМІНАЦІЇ 

 
1. Наукові праці з проблем педагогічної і мистецької освіти 

(монографії, аналітичні матеріали) 

 
 

2. Навчально-методичні праці з проблем педагогічної і мистецької освіти (підручники; 

навчальні, навчально-методичні й методичні посібники та комплекси; методичні 

рекомендації) 

 
3. Збірники наукових праць з проблем педагогічної і мистецької освіти (збірники наукових 

праць, матеріали конференцій) 

 
4. Довідкові та лексикографічні видання (бібліографічні покажчики, дайджести, словники) 
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УЧАСНИКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

ПЕРША НОМІНАЦІЯ 

Наукові праці з проблем педагогічної і мистецької освіти 

1. Благова Т.О. Розвиток хореографічної освіти в Україні: історико-педагогічний 

концепт: монографія. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2020. 488 с. 

2. Головченко Г.О. Медіаосвіта у США і Канаді: теорія і практика: монографія / Гліб 

Головченко за науковою редакцією Н.Г. Ничкало. – Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 

464 с. 

3. Іванова В.В. Підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: теорія і практика: монографія. Івано-

Франківськ: НАІР, 2020. 414 с. 

4. Компетентнісні індикатори стратегії «Європа 2020»: здобутки і перспективи 

педагогічної освіти: монографія / Г.В. Товканець та колектив авторів / За заг. ред. Г.В. Товканець. 

– Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ, 2020. – 336 с. 

5. Лук’янова Л. Освіта дорослих: сучасні стратегії і практики в Україні та зарубіжжі : 

монографія [Лариса Лук’янова]. – К. :ТОВ «Юрка Любчека», 2020. – 340 с. 

6. Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика / 

М.В. Вовк, Л.Ю. Султанова, Н.О. Філіпчук, С.О. Соломаха, Ю.В. Грищенко. – Кропивницький : 

Імекс-ЛТД, 2020. – 502 с. 

7. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи: монографія / за 

заг. ред. : акад. Н.Г. Ничкало, акад. І.Ф. Прокопенка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди. Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. 546 с. 

8. Постригач Н.О. Розвиток педагогічної освіти в Греції, Італії та Іспанії (кінець ХХ – 

початок ХХІ століття): тенденції та перспективи: монографія; за наук. ред. Романишиної Л.М. / 

Надія Олегівна Постригач. – Київ: Терно-граф, 2019. – 424 с. 

9. Радкевич О.П. Розвиток правової культури педагогічних працівників закладів 

професійної освіти: теорія і практика: монографія / Олександр Петрович Радкевич. – Київ: 
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