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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА 
 

 

 

 

 

«Педагогіка – це моє життя…» 

(до 80-річчя від Дня народження 

академіка Івана Андрійовича Зязюна) 
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м. Київ, Україна
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
28 березня 2018 року 

 

 
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА  

 (м. Київ, вул. Тараса Чорновола, 24) 

 
 
14:00 – 14:15  Привітання учасникам круглого столу  
 

14:15 – 15:30 Засідання Круглого столу  

 
15:15 – 16:00 «Філософ, Міністр і Майстер добра, і Ректор-новатор, і 

Майстер пера, нестримного літу думок педагог…». 
Презентація бібліографічного покажчика «Іван Андрійович Зязюн: 
педагог, вчений, філософ» (2018) (науковий редактор – академік 
Н.Г. Ничкало, укладач – завідувач бібліотеки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Л.Н. Штома). 

 
 

МОДЕРАТОР 

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

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 

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

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

 

Від учня професійної школи – до Академіка 
Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, 

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

 
Академік І.А. Зязюн – взірець для майбутніх поколінь 
Биков Валерій Юхимович – доктор технічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України  

 
Освіта як ціннісний вимір педагогіки Івана Зязюна 
Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, перший заступник голови 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. 

 
Проблема посткласичної педагогіки у творчості академіка 
І.А. Зязюна 

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН 
України 

 
Наукова школа І.А. Зязюна у формальному і неформальному 
вимірах освіти 
Лук’янова Лариса Борисівна – директор Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України. 

 
Психопедагогіка у формуванні особистості сучасного 
педагога 
Щербак Ольга Іванівна – директор Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, доктор педагогічних наук, 
доцент, член-кореспондент НАПН України. 

 
Пріоритетні завдання у підготовці вчителя Нової 
української школи 
Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. 
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Педагогіка добра академіка Івана Зязюна в контексті 
педагогічної майстерності 
Хайруліна Василина Миколаївна – доктор філософії, член-

кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, автор 
Школи Добротворення 
 

Історично-національні цінності формування особистості 
вчителя у філософсько-педагогічній концепції 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. 

 
Лінгвоперсонологія І.А. Зязюна крізь призму художньо-
педагогічного дискурсу 
Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного 
педагогічного університету імені Антона Макаренка 

 
Теоретичні засади професійного розвитку вчителів у 
контексті ідей педагогічної майстерності академіка 
І.А.Зязюна 
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, заступник завідувача Кафедри ЮНЕСКО 
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічного 
персоналу для навчання дорослих у контексті ідей 
педагогіки людиноцентризму академіка І.А. Зязюна 
Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. 

 
Концептуальні ідеї І.А. Зязюна у реформуванні педагогічної 
освіти в Україні 
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, член кафедри 
ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 
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Підготовка фахівців-андрагогів у контексті концепції 
педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна 
Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент, 

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

Людяність І.А. Зязюна – найбільш значуща особистісна 
характеристика для наукового співробітника 
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. 

 
Формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів 
професійного навчання в контексті  педагогіки добра 
І.А. Зязюна (на прикладі проведення колоквіуму з дисципліни 
«Педагогіка»)  
Локшин Віктор Соломонович – доктор педагогічних наук, 

викладач Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка. 

 
Психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку 
педагогів у Данії та Швеції 
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. 
 

Особливості організації підготовки менеджерів з управління 
людськими ресурсами в Угорщині 
Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України. 

 
Реалізація ідей Педагогіки добра І.А. Зязюна в діяльності 
Центру педагогічної майстерності КППК імені Антона 
Макаренка  
Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, викладач-

методист,  завідувач кафедрою педагогіки і психології – голова циклової 
комісії психолого-педагогічних дисциплін Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
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Ціннісні пріоритети розвитку наукової школи академіка 
І.А. Зязюна 
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. 
 

Суголосність ідей педагогічної майстерності Антона 
Макаренка та Івана Зязюна 
Данькевич Віта Григорівна – кандидат педагогічних наук, 

викладач-методист, голова циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка. 

 
Принципи педагогіки партнерства у працях І.А. Зязюна 
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, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 
ХХІ століття». 
 

Любов і повага до дитини – основоположний постулат 
успішної діяльності педагога 
Зінченко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Ціннісна парадигма І.А. Зязюна у професійній підготовці 
державних службовців 
Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, 

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

 
Педагогіка добра академіка І.А. Зязюна 
Ковальчук Ера Михайлівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, викладач-методист, завідувач кафедри 
професійної освіти Київського професійно-педагогічного коледжу імені 
Антона Макаренка. 

 
Педагогіка партнерства: досвід спілкування вихователів 
ЗДО з батьками 
Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України. 
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Перспективні напрями реалізації ідей академіка І.А. Зязюна в 
освітній практиці 
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, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 
століття». 
 

Неперервна професійна освіта 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, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 
ХХІ століття». 
 

Філософсько-естетичні основи життя та творчості 
І.А. Зязюна 
Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних 

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

 
Особливості професіоналізації освіти дорослих у Грецькій 
Республіці в контексті використання педагогічної спадщини 
академіка Івана Зязюна 
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, секретар Кафедри ЮНЕСКО 
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Етико-естетичний контекст комунікаційних технологій 
навчання на основі ідей І.А. Зязюна 
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. 

 
Підготовка фахівців для роботи з молоддю ФРН у світлі 
педагогічних ідей І.А. Зязюна 
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, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 
ХХІ століття». 
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Особистість викладача як носія культури у поглядах 
І.А. Зязюна 
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. 
 

Організаційна культура як складова інноваційної педагогічної 
діяльності вчителя Нової української школи 
Терещенко Андрій Олегович – завідувач організаційно-масового 

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

Гуманістичні ідеали педагогіки І.А. Зязюна 
Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, член кафедри 
ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Світоглядні позиції І.А. Зязюна 
Щербина Дар’я Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

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

 
Справжній учитель – це завжди учень  
Возненко Світлана Євгенівна – директор гімназії-інтернату № 13 

м. Києва. 
 
Творчість учителя як мистецтво педагогічної дії у вимірах 
Добра, Краси, Істини 
Ходацька Ольга Миколаївна – методист гімназії-інтернату № 13 

м. Києва, член Національної спілки журналістів України. 
 

Через любов до України до найвищих досягнень в 
педагогіці… 

Штома Людмила Наумівна – завідувач бібліотеки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 
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Психолого-педагогічні умови і засоби цілеспрямованого 
впливу на формування професійної компетенції майбутніх 
фахівців 
Бельченко Василь Петрович – викладач-методист, спеціаліст 

вищої категорії, викладач Київського професійно-педагогічного коледжу 
імені Антона Макаренка.  

 
Організація освітнього процесу на гуманістичних засадах 
Бєлоусько Алла Михайлівна – викладач-методист, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.  
 

Особистісний розвиток майбутнього педагога професійної 
школи у контексті ідей педагогічної майстерності 
Броннікова Валентина Борисівна – викладач-методист, голова 

циклової комісії філологічних дисциплін Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. 

 
Формування середовища електронних освітніх ресурсів у 
процесі забезпечення якості вищої освіти 
Зайцева Олена Олександрівна – магістр з управління, викладач-

методист, заступник директора з навчально-методичної роботи 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.  

 
Роль професійної майстерності та досвіду педагога в 
організації навчання дорослих  
Іванчук Володимир Михайлович – старший викладач, завідувач 

професійно-педагогічним відділенням Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. 

 
Проектна культура – складова інноваційної діяльності 
фахівців бібліотечної справи 
Іванова Наталія Анатоліївна – аспірант кафедри педагогіки та 

педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького. 

 
Розвиток інформаційної культури майбутнього педагога як 
чинник його професійно-педагогічної майстерності 
Колос Микола Миколайович – спеціаліст вищої категорії, 

заступник директора Київського професійно-педагогічного коледжу імені 
Антона Макаренка. 
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Формування комунікативної компетентності у процесі 
підготовки педагогів професійної школи 
Кондратьєва Валентина Павлівна – магістр з управління, 

викладач-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.  

 
Упровадження елементів педагогіки співпраці в контексті 
вимог до підготовки сучасних фахівців 
Мар’єнко Тетяна Михайлівна – викладач-методист, завідувач 

навчально-методичним кабінетом Київського професійно-педагогічного 
коледжу імені Антона Макаренка. 

 
Педагог професійного навчання як організатор суб’єкт-
суб’єктної взаємодії освітнього процесу 
Ханова Олена Володимирівна – викладач-методист, завідувач 

навчально-методичної лабораторії Київського професійно-педагогічного 
коледжу імені Антона Макаренка.  

 
Формування патріотизму майбутніх педагогів в процесі 
діяльності органів студентського самоврядування 
Яковенко Людмила Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, практичний психолог Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

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

 
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. 

 
Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка 
І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 
ХХІ століття». 

 
Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, викладач-методист,  

завідувач кафедрою педагогіки і психології – голова циклової комісії психолого-
педагогічних дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка. 

 
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, секретар кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

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

Кондратьєва Валентина Павлівна – магістр з управління, викладач-
методист, заступник директора з навчально-виховної роботи Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
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