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НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

ЛУК’ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 

директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 
НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, 
академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 
України  
 
ЩЕРБАК ОЛЬГА ІВАНІВНА  

доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, 
директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка  
 
ФІЛІПЧУК ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, 
почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 
заступник голови ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
 
СОТСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА  

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України  
 
ХОМИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової 
роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  

 
ТРИНУС  ОЛЕНА ВОЛОДИМИРВНА  

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений 
секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  
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РЕГЛАМЕНТ  

роботи звітної науково-практичної конференції 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ В 
УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

19 – 20 березня 2018 року 
 
 
 

19 березня (понеділок) 
 
 

09.00 – 10.00 – Реєстрація учасників. 
10.00 – 10.30 – 
10.30 – 12.30 – 

Відкриття конференції 
Секція 1. Неперервний розвиток і саморозвиток особистості 
сучасного вчителя. 

12.30 – 14.30 –  Секція 2. Психологічний супровід професійного розвитку 
педагогічних працівників в умовах Нової української школи. 

14.30 – 16.30 – Секція 3.  Організаційно-педагогічні засади професійного 
розвитку педагогічних працівників у  зарубіжних країнах. 

16.30 – 18.30 – Секція  4. Науково-методичне забезпечення професійного 
розвитку дорослого населення. 

 
 

20 березня (вівторок) 
 
 

10.00 – 10.30 – 
10.30 – 11.00 – 
 
11.00 – 13.30 – 

Реєстрація учасників. 
Відвідування виставки науково-методичних видань ІПООД 
НАПН України. 
Пленарне засідання. 

13.30 – 14.00 – Перерва. 

14.00 – 16.00 – Пленарне засідання (панельна дискусія). 

16.00 – 17.00 – Підсумки конференції. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

20 березня 2018 року        11.00 – 13.30 
 

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,  

зал засідань вченої ради, 5-й поверх 
 

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

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і  освіти 
дорослих НАПН України 

 
Вітальне слово: 

 
Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

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

 
Рибак Іван Петрович, народний депутат України 
 

Відеозвернення до учасників конференції: 
 
Kloubert Tetyana, Prof. Dr. phil., Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

Philosophisch-Pädagogische Fakultät, Professur für Pädagogik mit Schwerpunkt 
Vergleichende Bildungsforschung (Vertretung der Professur) Universität Augsburg 
Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät Universitätsstr 

 
Бідюк Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання 
Хмельницького національного університету, директор Центру порівняльної 
професійної педагогіки Хмельницького національного університету та Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Зварич Ігор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Лазаренко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

 

http://www.ku.de/ppf/
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Мозговий Віктор Леонідович, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри культурології Відокремленого підрозділу «Миколаївська 
філія Київського національного університету культури і мистецтв», директор 
громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної 
майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» 

 
Товканець Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 
державного університету 

 
Самодрин Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри економіки, маркетингу та соціальної роботи 
Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»  

 
Чернякова Світлана Миколаївна, завідувач міським методичним центром 

управління освіти Прилуцької міської ради, м. Прилуки 
 
Крапивний Ярослав Миколайович, вчитель історії та правознавства 

Ніжинської ЗОШ № 15, аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 

 
Педагогічний колектив Ніжинського навчально-виховного комплексу 

№ 16 «Престиж» (гімназія – загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 
навчальний заклад) Ніжинської міської ради Чернігівської області 

 
Доповіді: 

 
Підготовка вчителя у контексті Концепції Нової української школи 

Балуба Ігор Анатолійович, керівник експертної групи з питань освіти 
дорослих та педагогічної освіти директорату вищої освіти і освіти 
дорослих МОН України 
 

Педевтологія в системі педагогічних наук 
Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і 
освіти дорослих НАПН України 
 

Аналіз освітніх потреб сучасного вчителя у контексті професійного й 
особистісного розвитку 

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України 

http://www.ki-duep.com/
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Українська школа: цивілізаційний і національний виміри 

Філіпчук Георгій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, почесний доктор Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України, заступник голови ВУТ «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка, голова секретаріату Конгресу української інтелігенції 
 

Творець педагогіки добра і добротворення у педагогіці – академік І.А. Зязюн 
(віртуальна екскурсія до Меморіального музею-садиби Івана Андрійовича 
Зязюна) 

Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І.А. Зязюна 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Підготовка педагогів-андрагогів: обґрунтування доцільності у  контексті 
професіоналізації освіти дорослих 

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

Діяльність кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ  століття» 
Національної академії педагогічних наук України 

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Психологічний супровід підготовки вчителів початкових класів до реалізації 
Концепції нової української школи 

Радзімовська Оксана Віталіївна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Деліберативна освіта вчителів в умовах реалізації Концепції Нової української 
школи 

Пилинський Ярослав Миколайович, кандидат філологічних наук, 
провідний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІПООД НАПН УКРАЇНИ 

У ЗАКЛАДАХ ФОРМАЛЬНОЇ І НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ» 
 
20 березня 2018 року        14.00 – 16.00 

 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти  

і освіти дорослих НАПН України, зал засідань вченої ради, 5-й поверх 

 
Модератор: 

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти 
і  освіти дорослих НАПН України 
 

Доповіді: 
Інтеграція педагогічної науки і практики (з досвіду співпраці Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка та ІПООД НАПН 
України) 

Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, член-
кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
Кондратьєва Валентина Павлівна, заступник директора з навчально-
виховної роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені 
Антона Макаренка 
Гомеля Ніна Семенівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
педагогіки і психології Київського професійно-педагогічного коледжу 
імені Антона Макаренка  
Данькевич Віта Григорівна, кандидат педагогічних наук, викладач 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
 

Заклади культури як центри неформальної освіти педагогів 
Закомірний Ігор Миколайович, начальник Управління культури, туризму 
та охорони культурної спадщини Деснянської районної в м. Києві 
державної адміністрації 
Пастушок Ольга Іванівна, директор Комунального закладу «Нікопольська 
міська школа мистецтв», м. Нікополь, Дніпропетровської області 
 

Психологічний супровід особистісно-професійного зростання вчителя (на 
прикладі портфоліо) 

Білоус Оксана Іванівна, вчитель початкових класів Спеціалізованої школи 
І-ІІІ ст. № 41 ім. З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської 
мови Шевченківського району м. Києва 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

19 березня 2018 року        10.30 – 12.30 
 

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти  
і освіти дорослих НАПН України, зал засідань вченої ради, 5-й поверх 

 
СЕКЦІЯ 1. 

НЕПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК І САМОРОЗВИТОК 
ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
Модератор: 

Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені 
академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 

Секретар: 
Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і 
практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Доповіді: 

 
Розвиток педагогічної освіти в умовах реалізації Концепції Нової 
української школи 

Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
 

Особистісно орієнтована авторська педагогічна система академіка 
І.А. Зязюна 

Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені 
академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
 

Культуротворча діяльність вчителя мистецьких дисциплін сучасної 
української школи  

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
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Забезпечення якості підготовки фахівців в умовах університетської освіти  

Іванчук Марія Георгіївна, доктор психологічних наук, професор кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти, завідувач відділу навчально-
методичної роботи та моніторингу забезпечення якості підготовки 
фахівців Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича 
 

Професійний розвиток майбутнього педагога професійного навчання в 
умовах сучасного коледжу 

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

Мовна комунікація як чинник професійної мобільності педагога у вимірах 
пріоритетів Нової української школи  

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Психопедагогіка академіка І.А. Зязюна в контексті оновлення педагогічної 
освіти 

Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Націєтворча концепція І.А. Зязюна в умовах реформування педагогічної 
освіти 

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри української мови факультет іноземної та слов’янської 
філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. Макаренка 
 

Людяність І.А. Зязюна як особистісна характеристика 
Солдатенко Микола Миколайович, доктор педагогічних наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
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Підготовка майбутнього вчителя до формування мистецьких 
компетентностей учнів загальноосвітньої школи  

Сулаєва Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, декан психолого-
педагогічного факультету, професор кафедри музики Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 
заслужена артистка України 

 
Державна мова в контексті Нової української школи 

Усатенко Тамара Пилипівна, доктор педагогічних наук, науковий 
кореспондент відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка 
І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Особистісний підхід у професійній підготовці майбутнього педагога 
професійного навчання  

Гомеля Ніна Семенівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
педагогіки і психології Київського професійно-педагогічного коледжу 
імені Антона Макаренка  
 

Підготовка майбутніх учителів до вербального оцінювання молодших 
школярів 

Горват Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 
 

Педагогічна комунікація у контексті розвитку науково-педагогічних шкіл 
Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії 
і  практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Класичні мови в системі вищої освіти України 
Загайська Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри румунської і класичної філології Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 
 

Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу  
Квасецька Ярина Андріївна, кандидат педагогічних наук, асистент 
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича  
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Використання технологій розвитку критичного мислення у  процесі підготовки 
майбутніх педагогів у вищому закладі освіти 

Кузьма-Качур Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 
державного університету 
 

Підготовка майбутнього вчителя до формування громадянських якостей 
молодших школярів 

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

 
Математична компетентність у діяльності сучасного вчителя початкової 
школи 

Ліба Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 
 

Професійний розвиток майбутніх магістрів музичного мистецтва  
Лісовий Вадим Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 

 
Міжкультурна комунікація в освітньому процесі 

Лисакова Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної 
діяльності Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова 
 

Методологічні проблеми розвитку емоційної культури вчителя у науковій 
спадщині І.А. Зязюна 

Лобач Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка 
 

Формування професійно значущих якостей особистості вчителя початкової 
школи 

Мочан Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 
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Педагогічні умови стимулювання професійного саморозвитку 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

Музика Ольга Яношівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Смисловий контекст комунікативних технологій у системі післядипломної 
педагогічної освіти 

Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Комунікація як засіб міжкультурної взаємодії 
Султанова Лейла Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і 
практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Формування світоглядних орієнтирів майбутнього вчителя хореографії 
засобами українського фольклору  

Терешко Інна Григорівна, кандидат педагогічних наук, декан факультету 
мистецтв, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини  
 

Професійний розвиток молодого вчителя в умовах реформування  
української школи: історія і сьогодення 

Тринус Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, учений 
секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  
 

Педагогічний потенціал музейної комунікації  
Філіпчук Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу відділу 
теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Підготовка майбутніх учителів до формування мовленнєвої компетенції 
молодших школярів у контексті нового Державного стандарту початкової 
загальної середньої освіти 

Хома Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 
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Особливості організації освітнього середовища у професійній підготовці 
майбутнього вчителя початкової школи 

Василинка Марія Іванівна, старший викладач кафедри теорії та методики 
початкової освіти Мукачівського державного університету 
Майборода Ірина Емільянівна, старший викладач кафедри теорії та 
методики початкової освіти Мукачівського державного університету 
 

Педагогічно-мистецька майстерність сучасного вчителя 
Венгринюк Оксана Володимирівна, методист НМЦ виховної роботи та 
позашкільної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області, вчитель музичного мистецтва, художньої культури 
та мистецтва Чернівецької ЗОШ № 27  
 

Форми і методи формування лінгвокраїнознавчої компетентності 
майбутнього вчителя-філолога 

Вернигора Олена Леонідівна, аспірант відділу відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах освітніх змін 
Губчик Вероніка Григорівна, аспірант відділу відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Формування виконавської майстерності майбутніх вчителів музичного 
мистецтва у контексті компетентнісного підходу  

Єфіменко Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри 
музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  
 

Діалогова взаємодія українських і канадських учених-українознавців 
Машкова Інна Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов 
фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 

Професійний розвиток майбутніх педагогів-аграріїв 
Ткаченко Ольга Василівна, асистент кафедри інформаційних технологій 
і систем Білоцерківського національного аграрного університету 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
19 березня 2018 року        12.30 – 14.30 

 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти  

і освіти дорослих НАПН України, зал засідань вченої ради, 5-й поверх 

 
СЕКЦІЯ 2. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Модератор: 

Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, завідувач 
відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 

Секретар: 
Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 
психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 

Доповіді: 
 

Освітні потреби особистості на різних вікових етапах життєвого шляху 
Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, завідувач 
відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
 

Методологічні проблеми наукової психології та її вирішення на основі 
категорій особистість, психологічна діяльність, духовність 

Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Психологічний супровід гармонійного особистісного розвитку випускників 
вищих закладів освіти педагогічного профілю 

Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
 

Форми і методи роботи у системі післядипломної педагогічної освіті 
в  Арабській Республіці Єгипет 

Бастун Микола Володимирович, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
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Роль нейропсихологічного підходу у психологічному супроводі вчителів 
початкової школи 

Бастун Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, науковий 
кореспондент відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
 

Психолого-технологічний аспект консультування педагогічних працівників з 
питань професійного розвитку 

Ігнатович Олена Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України  
 

Теоретико-методологічні засади розвитку професійної спрямованості вчителя 
Литвинова Наліна Іванівна, кандидат психологічних наук, науковий 
кореспондент відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
 

Специфіка потреб навчання сучасних педагогів на різних етапах професійного 
розвитку 

Становських Зінаїда Ліландівна, кандидат психологічних наук, провідний 
науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Гендерне виховання засобами ІКТ в умовах реалізації Концепції Нової 
української школи 

Татаурова-Осика Галина Петрівна, кандидат психологічних наук, 
науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 
освіти і  освіти дорослих НАПН України. 
 

Психолого-педагогічні механізми забезпечення інтелектуального супроводу 
майбутніх педагогів 

Богданова Дар’я Олегівна, аспірант відділу психології праці Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Розвиток стратегічного мислення у контексті концепції єдності афективної та 
інтелектуальної структур особистості Л.С. Виготського 

Жмурко Микита Дмитрович, молодший науковий співробітник відділу 
психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
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Профорієнтаційна діагностика як важлива складова психологічного 
супроводу вчителів 

Заєць Іван Віталійович, молодший науковий співробітник відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Соціально психологічні умови розвитку життєвих цілей у студентської молоді  

Болтенков Іван Юрійович, магістрант факультету психології 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
адміністратор бази даних Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 

 
Психологічний супровід педагогічних працівників закладів інтернатного типу 
в умовах реалізації Концепції нової української школи 

Парасєй-Гочер Аліна Олександрівна, аспірант відділу психології праці 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Самоаналіз діяльності як провідний чинник збереження емоційної стійкості 
педагога інклюзивного навчання Нової української школи 

Четверікова Наталя Володимирівна, аспірант відділу психології праці 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Портфоліо як технологія та інструмент психологічного супроводу особистісно-
професійного зростання педагогічних працівників 

Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 
психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
19 березня 2018 року        14.30 –16.30  

 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти  

і освіти дорослих НАПН України, зал засідань вченої ради, 5-й поверх 

 
СЕКЦІЯ 3. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Модератор:  

Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН 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 НАПН 
України 

Доповіді: 
 
Особливості професійного розвитку вчителів в об’єднаннях працівників освіти 
Австралії 

Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
 

Компетентнісний підхід як основа професійного розвитку вчителів у Данії і 
Швеції: досвід для України 

Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
 

Психолого-педагогічні аспекти внутрішньофірмової підготовки виробничого 
персоналу в розвинених країнах Східної Азії 

Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, 
старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  
НАПН України 
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Європейський вимір забезпечення якості педагогічної освіти 

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

Підвищення кваліфікації вчителів Угорщини у системі неформальної освіти 
Годлевська Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
 

Розвиток навичок партнерської взаємодії дорослих у системі неформальної 
освіти у ФРН 

Дяченко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 
і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
 

Професійний розвиток вчителя в умовах післядипломної педагогічної освіти: 
європейський досвід та українські реалії  

Зосименко Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри професійної освіти та менеджменту Комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
Центри професійного розвитку вчителів 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 НАПН України 
 

Професійний розвиток андрагогів у США: сучасні підходи та моделі 
Литовченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

Центри освіти дорослих в Австрії 
Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
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Особливості професійного розвитку педагогічних працівників у системі 
післядипломної педагогічної освіти Грецької Республіки 

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 НАПН України 
 

Підготовка педагогічних працівників до інтеграційної роботи з молоддю у 
ФРН 

Сулима Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 
і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
 

Особливості підготовки фахівців у галузі освіти дорослих у США і Канаді: 
порівняльний аналіз 

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

Використання інноваційних технології навчання в американських 
університетах 

Терьохіна Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету 
 

Проективні методики у професійній підготовці педагога в  європейських 
країнах 

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

Міжнародне порівняльне дослідження TALIS як інструмент незалежного 
оцінювання якості професійної підготовки вчителя 

Чугай Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
англійської мови технічного спрямування № 2. НТУ України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

Особливості організації практичної підготовки бакалаврів з кібербезпеки в 
США 

Бистрова Богдана Василівна, здобувач відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
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Професійна підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики в 
університетах КНР 

Гунько Любов Олександрівна, аспірант відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
 

Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в умовах 
реалізації Концепції Нової української школи 

Кобюк Юлія Миколаївна, аспірант відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
 

Андрагогічна підготовка фахівців у галузі неформальної освіти дорослих: 
фінський досвід 

Мелешко Інна Вікторівна, викладач кафедри кафедра англійської мови 
технічного спрямування № 2 Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

Професійний саморозвиток майбутніх соціальних працівників і соціальних 
педагогів у закладах вищої освіти України 

Попова Анастасія Сергіївна, аспірант відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
 

Система професійної підготовки актуаріїв в професійних об’єднаннях та 
університетах Канади 

Фурсенко Тетяна Миколаївна, здобувач відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
 

Особистісно-професійний розвиток вчителя музики в Україні та Угорщині: 
порівняльно-педагогічний аналіз 

Човрій Софія Юліївна, старший викладач кафедри теорії та методики 
початкової освіти Мукачівського державного університету 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

19 березня 2018 року        16.30 –18.30 
 

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти  
і освіти дорослих НАПН України, зал засідань вченої ради, 5-й поверх 

 
 

СЕКЦІЯ 4. 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ 
 
 

Модератор: 
Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 

Секретар: 
Зінченко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Доповіді: 
 

Інформаційно-методичне забезпечення тренінгів з підготовки вчителів Нової 
української школи 

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

 
Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці вчителя Нової 
української школи 

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

Науково-методичний супровід магістерської підготовки фахівців для освіти 
дорослих 

Волярська Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
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Підготовка майбутніх педагогів до роботи у системі неформальної освіти 
дорослих 

Дергач Маргарита Альфрітівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри психології Запорізького національного технічного 
університету 

 
Полікультурне середовище вищого закладу освіти як чинник формування 
загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя початкової школи 

Молодиченко Валентин Вікторович, доктор філософських наук, 
професор, професор кафедри початкової освіти Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Розвиток інноваційного потенціалу вчителя Нової української школи: 
можливості інформальної освіти 

Прийма Сергій Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент, 
науковий кореспондент відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України 
 

Стратегічні завдання розвитку професійної компетентності вчителя в умовах 
Нової української школи 

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

Науково-методичний супровід професійного розвитку менеджерів у 
транснаціональних корпораціях 

Баніт Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, докторант відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів позашкільної освіти 
Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 
 

Професійний розвиток вчителів у системі неформальної освіти у Сполучених 
Штатах Америки 

Василенко Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ 
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Модернізація підходів до надання соціальних послуг з  профорієнтації і 
професійного навчання дорослого населення у  системі державної служби 
зайнятості України 

Джинчарадзе Наталія Гаврилівна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії з  професійної 
орієнтації та професійного навчання безробітних Інституту підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України 
Літвінчук Людмила Йосипівна, старший науковий співробітник 
проблемної науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації 
та  професійного навчання безробітних Інституту підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України 

 
Інформаційно-комунікаційні технології у неформальній освіті вчителів 
вечірніх шкіл 

Закомірний Ігор Миколайович, начальник Управління культури, туризму 
та охорони культурної спадщини Деснянської районної в м. Києві 
державної адміністрації 

 
Науково-методичний супровід організації неформальної освіти вчителів 
третього віку в центрах освіти дорослих 

Зінченко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Роль неформальної освіти у розвитку професійних якостей державних 
службовців 

Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Педагогічне консультування в умовах Нової української школи  
Ковальчук Ера Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач кафедри професійної освіти Київського 
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
 

Особливості організації моніторингових досліджень стану реалізації 
Концепції нової української школи 

Лавренова Марія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 
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Професійна мобільність майбутнього вчителя початкової школи 

Молнар Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 

 
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 
формування загальнокультурної компетентності учнів 

Молодиченко Наталія Алімджанівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Методичне забезпечення розвитку громадянської компетентності 
майбутнього педагога 

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

Науково-методичний супровід професійного розвитку викладачів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти  

Сиско Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, докторант 
відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
 

Професійний розвиток інженерів нафтогазової галузі у  неперервній освіті 
Тимків Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу 
 

Науково-методичні засади упровадження технології педагогічного коучингу у 
підготовці вчителів Нової української школи 

Торчевська Наталя Вікторівна, кандидат педагогічних наук, науковий 
співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
 

Розвивальний потенціал педагогіки партнерства у Концепції Нової української 
школи 

Федорчук Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої 
освіти та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 
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Системний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів в умовах 
реалізації Концепції Нової української школи 

Фенчак Любов Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 
 

Моделі, технології і методи навчання людей третього віку 
Щербина Дар’я Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Методичний супровід неформальної освіти батьків і членів родин 

Котирло Тамара Володимирівна, старший науковий співробітник відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Ресурсний потенціал сучасної бібліотеки: можливості використання у процесі 
підвищення кваліфікації вчителів  

Шарошкіна Наталія Геннадіївна, молодший науковий співробітник 
відділу андрагогіки, завідувач аспірантури і докторантури Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Кроскультурні особливості підготовки майбутніх учителів у  Канаді  
Баранова Лiлiя Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов 
Державного Університету Телекомунікацій 
 

Актуалізація знань і вмінь самостійної роботи учнів ПТНЗ у контексті 
підготовки майбутнього педагога професійної школи  

Броннікова Валентина Борисівна, викладач Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
 

Особливості розвитку неформальної освіти дорослих в Україні на початку ХХІ 
століття 

Ващенко Любов Іванівна, аспірант відділу андрагогіки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Теоретичні засади підготовки майбутніх ІТ-менеджерів у  Німеччині 
Горетько Тетяна В’ячеславівна, старший викладач кафедри іноземних 
мов Державного Університету Телекомунікацій  
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Формування міжособистісних взаємин майбутніх учителів у  контексті 
полікультурної освіти в університеті 

Кірсанова Світлана Станіславівна, старший викладач кафедри початкової 
освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
 

Професійна підготовка підприємців нової генерації у контексті особистісно 
орієнтованого та креативного підходів 

Леончук Ірина Дмитрівна, методист вищої категорії Тренінгово-
консультаційного центру Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України 
 

Технологія формування професійної культури майбутніх фахівців 
ресторанного сервісу 

Мартиненко Людмила Василівна, аспірант відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Психолого-педагогічне забезпечення професійного розвитку вчителів 
польської мови 

Маслова Тетяна Василівна, вчитель початкових класів Уладівської 
середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Літинського району, 
Вінницької обл. 
 

Формування акторської майстерності майбутніх фахівців сфери туризму  
Міхо Олена Іванівна, старший викладач кафедри спеціальних 
туристичних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і туризму  

 
Упровадження інноваційних технологій навчання персоналу в  Україні 

Ріно Домініко, тренер Стерлінг Бізнес Скул (Sterling Business School), 
м. Київ 
 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації екологічного 
виховання учнів Нової української школи 

Саєнко Юлія Олександрівна, асистент кафедри початкової освіти 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького 
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Інтеграція знань як чинник формування наукової картини світу у працях 
академіка Семена Устимовича Гончаренка 

Самко Алла Миколаївна, аспірант відділу андрагогіки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Науково-методичний супровід розвитку організаційної культури вчителя 
Нової української школи 

Терещенко Андрій Олегович, завідувач організаційно-масового відділу 
комунального позашкільного навчального закладу «Обласний палац дітей 
та юнацтва», м. Чернігів 
 

Методичні засади організації дистанційного навчання вчителів англійської 
мови у Польщі 

Штепура Алла Павлівна, викладач кафедри прикладної лінгвістики 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 
 

 
АВШЕНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
АНІЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА  

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
ВОВК МИРОСЛАВА ПЕТРІВНА 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний 
науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені 
І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
ВОЛЯРСЬКА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА 

доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник 
відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
ЛАВРІНЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і  практики 
педагогічної освіти імені І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 

 
ПОМИТКІН ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ  

доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології праці 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
ШТОМА ЛЮДМИЛА НАУМІВНА  

головний бібліотекар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 

 
ЗІНЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА  

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
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КАЛЮЖНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА  
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 

 
КОТИРЛО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА  

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

 
ПІДДЯЧИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

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

 
ЩЕРБИНА ДАР’Я ВОЛОДИМИРІВНА  

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

 
ШАРОШКІНА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА  

молодший науковий співробітник відділу андрагогіки, завідувач 
аспірантури і докторантури Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 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 НАПН України  

 
БОЛТЕНКОВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ  

адміністратор бази даних Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
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