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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

 

Озерова Т. Я., директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації; 

Гура Т. Є. – в.о. ректора КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР; 

Чернікова Л. А. – проректор з навчально-методичної роботи КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР; 

Василенко А. А. – проректор з адміністративно-господарської роботи КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

заступник голови з організаційно-господарських питань конференції; 

Зубко О. І. – головний бухгалтер КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, заступник голови організаційного 

комітету з фінансових питань; 

Іванісова С. І. – керівник науково-методичного центру КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, голова 

організаційного комітету з підготовки та проведення виставки «Освіта 

Запорізького краю – 2017»; 

Шацька Н. М. – вчений секретар КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, секретар організаційного комітету; 

Афанасьєва Т. О. – завідувач кафедри менеджменту освіти та психології 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

керівник напряму конференції; 

Байєр О. М. – завідувач кафедри дошкільної освіти КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, керівник напряму 

конференції; 

Барліт О. О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

керівник напряму конференції; 

Васильченко Л. В. – завідувач кафедри дидактики та методик навчання 

природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, керівник напряму конференції; 

Лупінович С. М. – завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки та 

здорового способу життя КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, керівник напряму конференції; 

Нікулочкіна О. В. – завідувач кафедри початкової освіти КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, керівник напряму 

конференції; 

Приходько В. М. – завідувач кафедри андрагогіки КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, керівник напряму 

конференції; 
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Путій Т. М. – завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР, керівник напряму конференції; 

Швець Ю. О. – завідувач кафедри інформатики та інформаційних 

технологій в освіті КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, керівник напряму конференції; 

Присяжнюк Ю. С. – доцент кафедри андрагогіки КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, відповідальна за 

випуск збірника наукових праць «Педагогічні науки та освіта»; 

Лісіцин В. В. – доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР, модератор конференції; 

Чемодурова Ю. М. – старший викладач кафедри менеджменту освіти та 

психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР, технічний секретар організаційного комітету. 

Сокол І. М. – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних 

технологій в освіті КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, модератор конференції. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

15.05.2017 – Урочисте відкриття Міжнародної конференції  

(інтернет-офлайн режим). 

Пленарне засідання (інтернет-офлайн режим). 

15.05.– 22.05.2017 – Робота тематичних напрямів конференції  

(інтернет-офлайн режим). 

 

 

Очні наукові та соціально-значущі заходи: 

 

 На базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-а): 

 

1) Відкритий семінар «Сучасні цифрові лабораторії для 

упровадження STEM-освіти».  

Відкриття ІV Медіафестивалю для школярів - 2017 

 

15.05.2017 

2) Круглий стіл «Ефективні практики використання 

освітнього он-лайн середовища «Міксіке» 
 

16.05.2017 

3) Науково-практичний семінар «Модернізація професійно-

технічної освіти: проблеми та перспективи» 
 

16.05.2017 

4) Воркшоп «Проектування професійного розвитку 

педагогічних працівників як ключова складова 

управлінсько-організаційної компетентності керівника 

освітнього закладу» 

 

16.05.2017 

5) Обласна виставка «Освіта Запорізького краю – 2017»: 

- Майстер-класи фіналістів;  

- Нагородження переможців (ІІ і ІІІ місця) 

 

17.05.2017 

6) Обласний науково-методичний семінар «Технологія 

експертної діяльності забезпечення якості природничо-

математичної освіти» 

 

17.05.2017 

7) Круглий стіл «Е-школа: проблеми і перспективи 

розбудови» 
 

17.05.2017 

8) Майстер-клас «Науково-методичний супровід 

професійного та творчого зростання вчителя, 

вмотивованого до участі у професійних конкурсах» 

 

18.05.2017 

 

9) Круглий стіл «Створення інноваційного веб-простору 

навчання української мови та літератури: надбання та 

перспективи» 

 

18.05.2017 
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10) Науково-методичний семінар «Неперервна екологічна 

освіта» 

 

18.05.2017 

11) Науково-практичний семінар «Організація системи 

інклюзивного навчання та супроводу дітей з 

особливостями психофізичного розвитку: зарубіжний 

досвід» 

 

18.05.2017 

12) Всеукраїнський круглий стіл з питань викладання курсів 

духовно-морального спрямування 

22.05.2017 

 

 

 На базі Запорізького навчально-виховного оздоровчого комплексу №110 

Запорізької міської ради (за адресою: м. Запоріжжя, Комунарський район, 

вул. В. Стешенка, 19): 

13) Науково-методичний семінар «Полікультурна освіта в 

контексті загальнокультурного розвитку педагога» 

15.05.2017 

 

 

 На базі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 58 

Запорізької міської ради (за адресою: м. Запоріжжя, Вознесенівський район, 

вул. Поточна, 7): 

14) Науково-практичний семінар «Переосмислення цінностей 

освіти в становленні української школи» 
18.05.2017 

 

 

 На базі КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» ЗОР (за 

адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 142) 

15) Круглий стіл «Культурне різноманіття як ресурс для 

розвитку суспільства» 
19.05.2017 

 

 

 На базі Запорізької обласної ради (за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 164) 

16) Участь переможців обласної виставки ««Освіта 

Запорізького краю – 2017» у «Дні освіти в обласній 

раді». Урочисте нагородження переможців виставки (І 

місця) 

19.05.2017 

 

 

22.05.2017 Обговорення та прийняття резолюції конференції  

(інтернет-офлайн режим). 
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ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА 
 

 

Озерова Тетяна Ярославівна, директор Департаменту освіти і науки 

Запорізької обласної державної адміністрації. 
 

 

Гура Тетяна Євгенівна, в.о. ректора, проректор з наукової роботи та 

міжнародної діяльності Комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, доктор 

психологічних наук, професор. 
 

 

Чернікова Людмила Антонівна, проректор з навчально-методичної 

роботи Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Арабаджиєв Д. О., доктор політичних наук, завідувач кафедри загально 

правових та політичних наук Запорізького національного технічного 

університету, обласний координатор ВГО ГМ ОПОРА, керівник обласного 

представництва Всеукраїнської асоціації політичних наук. Відео привітання 

учасникам Міжнародної конференції.  

 

Бражко О. А., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри хімії 

Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). 

Використання комп’ютерних технологій у вищій школі.  

 

Будник О. Б., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри педагогіки початкової школи ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет ім. Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, 

Україна). Особливості впровадження інклюзивної освіти в початковій школі 

України. 

 

Варецька О. В., доктор педагогічних наук, доцент КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (м. Запоріжжя, 

Україна). Педагогіка партнерства як концептуальна засада нової української 

школи. 

 

Голобородько Є. П., доктор педагогічних наук, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри 

педагогіки, менеджменту освіти та інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти (Україна, м. Херсон). Перспективи розвитку 

закладів післядипломної освіти.  

 

Голуб Н. Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 

навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Українськомовна 

освіта: сучасний погляд на проблему. 

 

Дерев’янкін О. В., начальник відділу інформаційних технологій філії 

акціонерного товариства «Національний центр підвищення кваліфікації 

«Өрлеу» Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників Північно-

Казахської області (Казахстан, м. Петропавловськ). Онлайн-сервис kahoot! в 

педагогической практике учителя. 

 

Мальований М. М., кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське 

суспільство» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
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освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування громадянсько-патріотичних 

цінностей особистості в умовах розвитку громадянського суспільства. 

 

Подмазін С. І., доктор філософських наук, доцент, завідувач обласного 

науково-методичного центу психології та соціології освіти КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, 

м. Запоріжжя). Людський капітал як мета неперервної освіти. 

 

Прийма С. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і 

педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 

університету ім. Б. Хмельницького, голова Громадської організації «Українська 

асоціація міст, що навчаються». Концепція розвитку регіону, що навчається, як 

підґрунтя регіональної освітньої політики. 

 

Приходько В. М., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

андрагогіки КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Маніфест «освіти протягом життя». 

 

Трікіч Зоріца, старший менеджер проектів Міжнародної асоціації «Крок 

за кроком» (Нідерланди). Professional Learning Communities.  

 

Чернікова Л. А., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з 

навчально-методичної роботи КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Нова 

українська школа. Інформатична освіта. 

 

Ястребова В. Я., кандидат педагогічних наук, професор КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, 

м. Запоріжжя) Оновлення змісту форм та методів підвищення кваліфікації 

керівників ЗНЗ в умовах реформування освіти. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 1 

Неперервна освіта педагогів: передумови, особливості, перспективи 

 

 

Очні заходи: 

 

17.05.2017 р.: Науково-методичний семінар:  

«Технології експертної діяльності із забезпечення якості математичної 

та природничої освіти» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 33  

Початок роботи: 11.00 

Мета: обговорення системи та методів експертної діяльності, їх вплив на 

попереджуюче корегування результатів загальної середньої освіти та 

впровадження у систему неперервної освіти педагогів. 

Завдання:  

- проаналізувати освітньо-інноваційні проекти у забезпеченні якості 

природничо-математичної освіти; 

- визначити основні складові технологій експертної діяльності та 

особливості їх застосування у викладанні природничо-математичних 

дисциплін; 

- обґрунтувати концептуальні підходи до моделювання систем 

забезпечення якості природничо-математичної освіти в ЗНЗ;  

- з’ясувати передумови успішності проведення експертної діяльності в 

умовах впровадження концепції «Нова українська школа». 

 

Питання для обговорення: 
1. Освітньо-інноваційні проекти забезпечення якості природничо-математичної освіти. 

2. Методи математичного моделювання експертної діяльності забезпечення якості 

природничо-математичної  освіти. 

3. Готовність учителя природничо-математичних дисциплін до проведення 

моніторингу якості освіти. 

4. Хмарні технології як дієвий інструмент науково-методичного супроводу викладання 

природничо-математичних дисциплін.  

Керівники: Склярова І. О., к. п. н., доцент кафедри дидактики та методик 

викладання природничо-математичних дисциплін 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР;  

Чельцова Є. Ю., старший викладач кафедри дидактики та методик 

викладання природничо-математичних дисциплін 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Учасники: методисти РМК, ІАМС, які супроводжують предмети природничо-

математичного циклу, вчителі природничо-математичних 

дисциплін. 
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18.05.2017 р.: Круглий стіл: 

«Створення інноваційного веб-простору навчання української мови та 

літератури: надбання та перспективи» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 22 

Початок роботи: 10.00 

Мета: обговорення проблеми змісту неперервної мовної та літературної освіти 

в умовах сьогодення; питання формування та розвитку професійної 

компетентності вчителя української мови та літератури в системі 

неперервної освіти; виокремлення інноваційних підходів до навчання 

мови та літератури. 

Завдання:  

- визначити складові формування інноваційного веб-простору в умовах 

оновлення змісту освіти; 

- з’ясувати основні підходи до організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів в умовах розвитку цифрових технологій; 

- визначити шляхи ефективного використання інноваційних педагогічних 

технологій навчання мови та літератури в освітньому процесі. 

 

Питання для обговорення: 
1. Розвиток інноваційної педагогічної майстерності вчителя української мови і 

літератури в системі післядипломної освіти. 

2. Готовність учителя української мови та літератури до діяльності в умовах 

модернізації шкільної освіти.  

3. Методика проектування та використання веб-середовища для навчання української 

мови. 

4. Упровадження хмарних технологій на уроках української мови та літератури. 

5. Проблемно-пошукове навчання української мови з використанням веб-технологій. 

Керівник: Корицька Г.Р., к. філол. н., доцент кафедри філософії та суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Учасники обговорення: учителі української мови та літератури. 

 

 

18.05.2017: Круглий стіл: 

 

«Неперервна екологічна освіта» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 25 

Початок роботи: 10.00 

Мета: Визначити теоретичні засади та шляхи практичної реалізації 

неперервної екологічної освіти Запорізького регіону. 
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Завдання:  

- розглянути шляхи реалізації стратегії сталого розвитку в Запорізькій 

області; 

- розглянути специфіку підходів до сучасної природничої освіти; 

- розглянути особливості формування системи шкільних підручників з 

біології; 

- проаналізувати наступність екологічної освіти в різних освітніх ланках 

(ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПО). 

 

Керівник: Корж О. П., к. біол. н., доцент кафедри дидактики та методик 

навчання природничо-математичних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Учасники обговорення: вчителі біології, вчителі екології. 

 

 

Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Ganajová M., Starosta V., Univerzitá P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská republika, 

Košicе). Hodnotenie kvality učebníc.  

2. Orosová R., Petríková K., Starosta V., Univerzitá P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská 

republika, Košicе). Príprava budúcich učiteľov na mikrovýstup. 

3. Акімов І. А., Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (Україна, м. Київ), 

Корж О. П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Екологічна освіта як підґрунтя реалізації 

стратегії сталого розвитку. 

4. Александрова К. В., Шкода О. С., Васильєв Д. А., Запорізький державний медичний 

університет (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження різних форм онлайн-технологій в 

виробничій процес викладання дисципліни «Біологічна хімія» на кафедрі біологічної хімії 

Запорізького державного медичного університету. 

5. Алєксєєва Г. М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Інтернет-аудиторія в Україні: стан, динаміка, тенденції. 

6. Андрющенко О. О., Корольова Л. М., Курінна А. Ф., Нікулочкіна О. В., 

Павлова С. О., Присяжнюк Ю. С., КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні 

технології розвитку професійної компетентності вчителя у системі післядипломної 

освіти: пошук, досвід, практика. 

7. Василенко Ю. М., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, 

м. Харків). Структура компетенцій педагога для реалізації особистісно-орієнтованого 

підходу у навчанні: аналіз зарубіжного досвіду. 

8. Васильченко Л. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Аналіз світових моделей підвищення кваліфікації 

педагогів. 

9. Васильченко Л. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Македонська С. І., КЗ «Спеціалізована школа – 

загальноосвітній навчальний заклад № 1 І-ІІІ ст. м. Приморська з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів» Приморської міської ради Приморського 

району Запорізької області (Україна, м. Приморськ). Змішане навчання як засіб 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 
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10. Волкова Г. К., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Навчальна автономія в системі безперервної плюрингвальної освіти. 

11. Ганноцька П. В., Запорізький класичний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Відеопоезія як 

синкретичний вид мистецтва й генератор нових можливостей. 

12. Генчева В. І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Роль 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання з хімії в підвищенні якості освіти. 

13. Генчева В. І., Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Запорізький 

національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Роль пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання з хімії у підвищенні якості освіти. 

14. Гусєва Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Участь вчителів області в природознавчому 

конкурсі «Геліантус-учитель» як один з факторів підвищення міжпредметної 

компетентності. 

15. Дашко М. В., Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської 

ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка до практичних занять з 

історії в старших класах як засіб розвитку самоосвітньої компетентності вчителя. 

16. Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Бокоч Л. Б., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 м. Бердянськ (Україна, м. Бердянськ). Місце передового педагогічного досвіду в 

розвитку неперервної освіти. 

17. Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Давиденко О. В., Енергодарська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 2 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, 

м. Енергодар). Формування ключових компетентностей учнів через використання 

можливостей  інформаційно-комунікаційних технологій. 

18. Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Жандарова Л. Б., ЗОШ № 2 (Україна, Запорізька 

область м. Токмак); Скворцова Л. О., ЗОШ № 5 (Україна, Запорізька область, 

м. Токмак). Самоосвіта – складова підвищення професійної компетентності вчителя. 

19. Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Ясінська Н. В., Енергодарський навчально-

виховний комплекс № 5 (Україна, м. Енергодар). Формування освітнього середовища 

як фактору професійного самовизначення учнів хіміко-технологічного профілю. 

20. Дмитренко Л. А., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської 

міської ради (Україна, м. Енергодар). Міська школа становлення педагогічної 

майстерності як складова неперервної освіти педагогів. 

21. Єщенко М. Г., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, 

м. Слов’янськ). Засоби активізації пізнавальної діяльності випускників ЗОШ в системі 

довузівської підготовки. 

22. Завгородній М. П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

3D-Візуалізація хімічних молекул на уроках хімії в загальноосвітній школі. 

23. Завгородній М. П., Перетятько В. В., Бражко О. А., Запорізький національний 

університет (Україна, м. Запоріжжя). 3D-візуалізація хімічних молекул на уроках хімії в 

загальноосвітній школі/ 

24. Зайцева И. П., Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова» (Республика Беларусь, г. Витебск). Сотрудничество высшей и 

средней школы в подготовке учащихся старших классов учреждений, обеспечивающих 

получение общего среднего образования, к олимпиаде по русскому языку. 

25. Каракатсаніс Т. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Біологічне креативне освітнє середовище в 

умовах навчального закладу: досвід країн ЄС. 

https://docs.google.com/document/d/1pg_X_zENp5lEJPRh3SghbfSimTbz5ODaQJlL-TiDeLw/edit?usp=sharing
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26. Компанієць А. В., Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної 

державної адміністрації (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток природничо-заповідного 

фонду Запорізької області як передумова формування екологічної компетентності. 

27. Кондратова Л. Г., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, 

м. Київ). Особливості підготовки персональних веб-ресурсів на платформі Moodle в 

межах дистанційного навчання неперервної освіти. 

28. Корицька Г. Р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професійно-творча самореалізація педагога в 

умовах неперервної освіти. 

29. Король Д. В., Веселівська районна різнопрофільна гімназія (Україна, смт. Веселе). 

Концептуальні засади навчання протягом життя у визначеннях меморандуму 

неперервної освіти ЄС. 

30. Короткова Л. І., ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, 

м. Запоріжжя). Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

дистанційному навчанні майбутніх фахівців сфери послуг 

31. Кравченко Г. Ю., Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» (Україна, м. Харків). Деякі аспекти управління розвитком професійної 

діяльності викладачів ІППО 

32. Кулініч О. П., Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 40 з поглибленим 

вивченням англійської мови (Україна, м. Запоріжжя). Компаративний аналіз як засіб 

формування інформаційно-аналітичної компетенції педагога в умовах реформування 

освітньої галузі України/ 

33. Курач Л. І., Фідкевич О. Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). 

Работа с культурологическими текстами на уроках русского языка как способ 

формирования коммуникативной компетентности учащихся 5-6 классах 

34. Курилко О. В., Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(Україна, м. Київ). Ієрархія факторів, що впливають на вибір методів навчання. 

35. Кучерук О. А., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Розвиток риторичної компетентності майбутнього викладача як шлях 

підвищення якості педагогічної освіти. 

36. Кучина К. О., Ткаченко А. В., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Шляхи реалізації ідеї освіти 

дорослих в сучасному освітньому просторі України. 

37. Лапшина І. С., Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-

педагогічними системами» (Україна, м. Запоріжжя). Практичні аспекти підвищення 

якості природничо-математичної освіти. 

38. Лєвіна Н. В., Ритова І. М., Позашкільний навчальний заклад «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді «Політ» (Україна, м. Запоріжжя). Якісна 

модернізація проекту «Корисні STREAM-канікули» - крок до впровадження STREAM-

освіти. 

39. Ліпецька Г. В., Мороко Л. В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької 

міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Технологія портфоліо як засіб 

розвитку життєво компетентістної особистості ліцеїстів. 

40. Лісіцин В. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Вільний час як детермінанта справедливості 

неперервної освіти педагогів. 

41. Лук'янчук Е. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародне порівняльне дослідження PIRLS. 

42. Марченко Т. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Системний аналіз уроку як чинник удосконалення 

педагогічної діяльності в умовах реформування освіти. 
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43. Мелешко Л. В., КЗ «Березівський навчально-реабілітаційний центр» Житомирської 

обласної ради (Україна, м. Житомир). Упровадження навчально-ігрових технологій у 

систему українськомовної освіти п’ятикласників. 

44. Мішеніна Н. Я., Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (Україна, 

м. Кременчук). Безперервна педагогічна освіта в віртуальних мережевих спільнотах 

45. Назаренко В. С., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Україна, 

м. Херсон). Місце та роль інформаційно-освітнього порталу в підвищенні якості 

післядипломної освіти вчителів. 

46. Павленко А. І., КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

(Україна, м. Запоріжжя). Компетентність як освітній цільовий орієнтир та якісна 

характеристика особистісного освітнього результату. 

47. Павлова С. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Результати дослідження PISA як поштовх до 

суспільних змін. 

48. Папернова Т. В., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). 

Інформатична кометентність як фактор особистісно-професійного зростання 

педагогів. 

49. Пенькова О. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародне дослідження з питань викладання 

та навчання (Teaching and Learning International Survey – TALIS). 

50. Победінська О. Ю., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародне моніторингове дослідження якості 

шкільної математичної освіти TIMSS (TIMSS — Trends in Mathematics and Science 

Study). 

51. Попович Я. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Філософське осмислення самовдосконалення 

особистості. 

52. Путий Т. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Багатомовна освіта як виклик глобалізованого 

світу.  

53. Ружицький В. А., КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж 

Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Біла Церква). Шляхи 

розбудови віртуального освітнього середовища для організації дистанційного навчання 

в умовах педагогічного коледжу. 

54. Савіч І. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи підвищення екологічної компетентності 

вчителів, які викладають екологію, у системі післядипломної освіти. 

55. Саржевська Л. Е., Запорізький державний медичний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Сучасні перспективи неперервної медичної освіти. 

56. Саржевський С. Н., Запорізький державний медичний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Впровадження курсів за вибором у вищій медичній освіті. 

57. Сафроненко О. Л., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Формування 

соціальних і професійних компетентностей старших колегіантів шляхом 

упровадження інноваційних технологій у виховній роботі. 

58. Сидоренко В. В., Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Концепція 

маркетингу освітніх послуг для професійного розвитку фахівців нової української 

школи. 

59. Сирцова О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Синергетичний підхід до методичної роботи з 

педагогічними працівниками навчальних закладів сільського регіону в умовах створення 

об’єднаних територіальних громад. 
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60. Склярова І. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Концепція оцінки функціональної математичної 

грамотності у міжнародному дослідженні PISA. 

61. Солдатенко О. В., Фомич І. І., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької 

міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Методичний супровід 

інноваційної діяльності класних керівників в умовах експерименту. 

62. Стрижак М. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні досягнення, відкриття та розвиток 

географічної науки. 

63. Таран В. О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Світоглядно-ціннісні орієнтири неперервної освіти в Україні. 

64. Ткачук Г. Е., ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» 

(Україна, м. Вінниця). Організація неперервної освіти педагогічних працівників на базі 

центру сучасних освітніх технологій ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» 

65. Халемендик Н. П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Необхідність формування громадянської 

компетентності молоді – виклик сучасності. 

66. Халемендик Ю. Є., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Педагогічні умови розвитку іншомовної професійної компетентності викладачів вищих 

навчальних закладів. 

67. Хворостенко І. І., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, 

м. Харків). Зміст, структура та технологія розвитку самоосвітньої компетентності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної 

освіти засобами дистанційного навчання. 

68. Цибульська Т. Є., Запорізький державний медичний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Особистісно зорієнтовані методи навчання в офтальмології. 

69. Чельцова Є. Ю., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Координація роботи вчителів освітнього 

кластеру природничо-математичних дисциплін. 

70. Чорна В. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Ефективне використання он-лайн технологій на 

уроках іноземної мови. 

71. Шацька Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До питання про особливості деяких форм 

неперервної освіти. 

72. Шевченко В. Л., Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС 

України (Україна, м. Київ). Про дистанційну освіту і навчання просто і доступно. 

73. Ястребова Н. О., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 77 Запорізької 

міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Краєзнавчий аспект у 

діяльності вчителя історії. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 2 

 

Розвиток професійної компетентності працівників дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів в умовах реформування освітньої 

галузі в Україні 

 

 

Очні заходи 

16.05.2017 р.: Воркшоп: 

«Проектування професійного розвитку педагогічних працівників як 

ключова складова управлінсько-організаційної компетентності керівника 

освітнього закладу» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 25. 

Початок роботи: 12.00 

Мета: ознайомлення керівників навчальних закладів з проектуванням 

професійного розвитку педагогічних працівників в системі неперервної 

освіти. 

Завдання:  

- розглянути міжнародний досвід сертифікації педагогічних працівників; 

- ознайомити з технологією проектування і її впровадження в систему 

неперервної освіти педагогічного працівника; 

- спроектувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку 

педагогічних працівників у системі неперервної освіти. 

Форми роботи: 

1) міні-лекції; 

2) проектування в підгрупах; 

3) конструювання моделі професійного розвитку педагогічного працівника. 

 

Модератори, 

співробітники 

міжструктурної 

науково-дослідної 

лабораторії «Психолого-

педагогічний супровід 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

у системі неперервної 

освіти»: 

Берегова О. А., к. філол. н, доцент кафедри 

філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР, завідувач Лабораторії; 

Афанасьєва Т. О., к. психол. н., завідувач кафедри 

менеджменту освіти та психології 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР, головний науковий 

співробітник Лабораторії; 

Байєр О. М., к. психол. н., завідувач кафедри 

дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, головний 

науковий співробітник Лабораторії; 

Чемодурова Ю.М. старший викладач менеджменту 

освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР, старший 

науковий співробітник Лабораторії. 
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Учасники обговорення: директори, заступники директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів; завідувачі, вихователі-методисти 

дошкільних навчальних закладів; методисти РМК. 

 

 

17.05.2017 р.: Круглий стіл:  

«Е-школа: проблеми і перспективи розбудови» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 9/1. 

Початок роботи: 11.00 

Мета: ознайомлення з досвідом впровадження електронного навчання і 

автоматизованого управління школою; обговорення проблем та 

перспектив розбудови Е-школи. 

Завдання:  

- узагальнити досвід розбудови електронної школи в Запорізькій області; 

- обговорити проблеми впровадження електронної школи та можливі 

шляхи їх розв’язання; 

- розглянути особливості автоматизації управлінської діяльності 

керівника школи. 

Питання для обговорення: 
1. Досвід створення та діяльності Школи сучасних знань в Запорізькій області 

(Ю. О. Швець). 

2. Хмарні технології як фактор професійного розвитку учасників освітнього процесу 

гімназії (А. Л. Мєркіна). 

3. Пакет Google Apps for Edukation (G Suite for Edukation) в роботі навчального закладу 

(з досвіду роботи Балабинського НВК «Престиж» Запорізького району Запорізької 

області) (Л. В. Черкасова).  

4. Впровадження ІКТ в освітній процеси гімназії як шлях до якісної освіти 

(В. С. Поляков, І. О. Кривко).  

5. Дистанційна підтримка педагогів на шляху розбудови Е-школи в м. Енергодар 

(Н. О. Ласкава). 

6. Про досвід побудови віртуальних навчальних середовищ в школах області 

(К. В. Телятник).  

7. Цифрове перетворення школи (О. М. Заменягре, Ю. С. Мельник).  

8. Автоматизація управлінської діяльності керівника школи (В. О. Комісаров).  

 

Модератори: Швець Ю. О., к. фіз.-мат. н., доцент, завідувач кафедри 

інформатики та інформаційних технологій КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 

Перцова Н. І., старший викладач кафедри менеджменту освіти 

та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Учасники обговорення: науково-педагогічні працівники КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 

директори і заступники директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів, керівники методичних служб, 

методисти. 
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18.05.2017 р.: Майстер-клас: 

«Науково-методичний супровід професійного та творчого зростання 

вчителя, вмотивованого до участі у професійних конкурсах» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 33. 

Початок роботи: 9:30 

Мета: розкриття системи науково-методичного супроводу підготовки вчителів, 

які мають власні професійні інноваційні розробки і практичні здобутки, 

до участі у педагогічних конкурсах фахової майстерності. 

Завдання: 

- узагальнити досвід роботи творчої групи методистів та заступників 

директорів закладів освіти Запорізької області з теми «Науково-

методичний супровід підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової 

майстерності»; 

- презентувати технологію методичної підготовки педагогічних 

працівників закладів освіти до участі у Всеукраїнському конкурсі 

«Вчитель року»; 

- обговорити актуальні питання методичного супроводу вчителів-

учасників Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року». 
 

Питання для обговорення: 
1. Визначення складових професійної компетентності сучасного вчителя - учасника 

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». 

2. Характеристика етапів науково-методичного супроводу професійного зростання 

вчителя. 

3. Спільне відпрацювання різних аспектів методичної підготовки вчителів - учасників 

Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» (оптимальні форми науково-методичної 

роботи з вчителями; особливості підготовки до проведення майстер-класу; основні 

форми дидактичного інструментарію, що може використовувати представник 

методичної служби). 

4. Рефлексія власної методичної діяльності учасників майстер-класу. 

Модератор: Бабко Т. М., к. п. н., доцент кафедри менеджменту освіти та 

психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Учасники: завідувачі та методисти методичних кабінетів (центрів), працівники 

інститутів післядипломної педагогічної освіти, заступники 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 
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18.05.2017 р.: Науково-практичний семінар:  

«Організація системи інклюзивного навчання та супроводу дітей з 

особливостями психофізичного розвитку: зарубіжний досвід» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 46. 

Початок роботи: 11.30 

Мета: вивчення досвіду роботи європейських освітніх установ в контексті 

впровадження інклюзивної освіти. 

Завдання:  

- презентувати основні напрями та філософію європейської моделі 

інклюзивного навчання; 

- ознайомити учасників з концепцією інклюзивної освіти в Німеччині; 

- розкрити структуру, форми і методи роботи організації 

«Kinderförderwerk» (Німеччина). 

Питання для обговорення 
1. Особливості та основні напрями діяльності європейської інклюзивної освіти. 

2. Специфіка надання освітніх послуг в інклюзивних закладах Німеччини. 

3. Структура, форми і методи роботи організації «Kinderförderwerk». 

 

Модератори: Ганс-Дитер Даммеринг (Hans-Dieter Dammering), почесний 

доктор (Dr. h.c.), директор Інтегративного комплексу 

"Kinderförderwerk" (Магдебург, Німеччина). 

Афанасьєва Т. О., к. психол. н., завідувач кафедри менеджменту 

освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Учасники: науково-педагогічні працівники КЗ «ЗОІППО» ЗОР; працівники 

психологічної служби системи освіти; педагогічні працівники 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів області з 

інклюзивною формою навчання. 

 

 

Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Акритова Т. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

2. Аксьонова О. П., Півненко Ю. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні підходи до корекції 

соматичного здоров’я учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю на 

уроках фізичної культури.  

3. Арутюнян К.А., Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради Запорізької області 

(Україна, м. Запоріжжя). Профілактика емоційного вигорання фахівців психологічної 

служби засобами арт-терапії. 
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4. Афанасьєва Т. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Тьюторський супровід в системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

5. Бабаліч В. А., Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира 

Винниченка (Україна, м. Кропивницький). Роль фізичного виховання та спорту у 

формуванні соціальної компетентності особистості. 

6. Бабко Т. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід професійного та 

творчого зростання вчителя, вмотивованого до участі у конкурсах фахової 

майстерності. 

7. Байдик В. В., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Сєвєродонецьк). Психологічні засади подолання наслідків професійного 

стресу у працівників закладів освіти. 

8. Байєр О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Динамічне навчання як форма професійного 

розвитку педагогічного працівника. 

9. Баландіна В. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням з 

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. 

10. Батліна Л. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми морально-духовного виховання дітей 

дошкільного віку. 

11. Бєлінська О. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Роль учителя у роботі інклюзивного класу. 

12. Біюн О. В., Кременецька Л. В., науково-методичний центр Департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Фестиваль «Простір 

психолога» (PRO-PSI) – сучасна інтерактивна форма роботи у сфері розвитку 

неперервної освіти спеціалістів психологічної служби міста Запоріжжя. 

13. Бризгалова Є. Ю., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання. 

14. Волошина Т. А., Лапшина І. С., Лупінович С. М., КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг 

інклюзивного навчання в Запорізькій області. 

15. Геманова М. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Що треба знати про захист прав дітей з інвалідністю. 

16. Гончаренко А. М., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). 

Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: тенденції сучасної 

практики та інноваційні процеси. 

17. Гревцева Є. О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Концептуальні засади маркетингового управління загальноосвітнім навчальним 

закладом. 

18. Гришукова Т. А., дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу 

«Золотий ключик» № 5 (Україна, м. Енергодар). Аспекти особистісно-професійного 

зростання дошкільного працівника в умовах сучасного ДНЗ. 

19. Губанова Д. С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Щодо роботи педагога у впровадженні інклюзивної освіти.  

20. Дем’яненко С. Д., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). До 

питання завдань навчання метамови дітей старшого дошкільного віку. 

21. Деордіяшенко А. В., відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Олександрівського району (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція дитини з аутизмом в 
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соціум. Застосування методик, які ефективно впливають на формування соціальної 

компетентності. 

22. Дивак В. В., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Україна, м. Київ). Розвиток 

економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів у 

системі відкритої післядипломної освіти. 

23. Донченко І. А., приватна психологічна практика (Казахстан, м. Петропавлівськ). 

Використання технологій прийняття рішень у психологічному консультуванні. 

24. Дрозд А. І., дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 90 «Волошка» Запорізької 

міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Риторика як головний аспект 

розвитку мовленнєво-комунікативної особистості. 

25. Жданюк Л. О., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Мотивація навчальної діяльності 

студентів. 

26. Жеревчук А. Д., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Методичне забезпечення процесу інклюзивного навчання дітей із 

особливостями психофізичного розвитку. 

27. Заменягре О. М, Гриценко О. Г., Мельник Ю. С., Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, 

м. Мелітополь). Активізація соціальної згуртованості об’єктів освітнього процесу як 

умова для професійного й особистісного розвитку вчителів, батьків і учнів. 

28. Захряпа А. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

29. Збаранська К. С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м Бердянськ). Нові освітні маршрути для дітей з порушеннями слуху: інклюзивні 

заклади. 

30. Зінченко С. В., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії 

педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Роль психолого-педагогічної підготовки у 

професійному розвитку вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 

31. Коваль  Л. В., Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). 

Комп’ютерна грамота у дитячому садку (презентація). 

32. Ковтун М. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Способи вирішення проблем розвитку інклюзивної освіти в Україні.  

33. Коробов Є. Т., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

(Україна, м. Дніпро). Логічна операція порівняння та її структура. 

34. Кот Н. А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Наступність у фізичному вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

35. Кравцова Т. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Інклюзивна освіта як модель соціального устрою. 

36. Кужракаева А. К., Холкіна Е. А., КГУ «Отдел образования акимата города 

Петропавловска» Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (Казахстан, 

г. Петропавловск). CLIL метод в обучении дошкольников английскому языку. 

37. Литвишко О. М., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-

Хмельницький). Соціалізуючий вплив авторських віршованих казок на формування 

соціально-компетентної особистості дитини дошкільного віку. 

38. Логозинська Ю. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Система занять у процесі навчання дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку.  

39. Ломовацька В. В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міської ради 

Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід 

проектування та реалізації розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників ліцею у міжатестаційний період. 
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40. Лохвицька Л. В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). 

Діагностичний супровід становлення моральної самосвідомості особистості в 

дошкільному віці. 

41. Луценко І. В., Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). 

Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

42. Мажаєва А. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Проектно-технологічний підхід та його реалізація у початковій освіті. 

43. Мазакова О. А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні 

засади розвитку компетентностей учнів і професійної майстерності вчителів в 

умовах акмеологічного простору. 

44. Малюга О. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку в 

інклюзивному класі. 

45. Миргородська О. Р., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Щодо проблеми навчання дітей з особливими потребами в умовах 

інклюзії. 

46. Михайлова Л. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Гра та її роль у гармонійному розвитку 

дошкільника.  

47. Мінакова І. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування життєвих навичок у дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. 

48. Морозова С. В., дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 90 «Волошка» 

Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний 

аспект розвитку лінгвориторичних навичок у дітей старшого дошкільного віку. 

49. Морозова Я. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Умови для організації навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітньому навчальному закладі. 

50. Москаленко А. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Інклюзивна освіта – крок на зустріч рівноправності. 

51. Нуртаєва К. Б., Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» (Республика 

Казахстан, г. Петропавловск). Организация самостоятельной работы на уроках 

истории. 

52. Обухова Н. О., КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

«Джерело» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Профілактика професійних деструкцій 

педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. 

53. Осетюк Д. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Щодо проблем інклюзивної освіти. 

54. Павленко Л. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Взаємодія педагогів та батьків у навчально-

виховному процесі дітей з особливими освітніми потребами в системі інклюзивної 

освіти. 

55. Павленко Т. М., Науково-методичний центр управління освіти (Україна, 

м. Енергодар). Система методичного супроводу професійного розвитку фахівців 

психологічної служби. 

56. Павленко Т. М., Науково-методичний центр управління освіти (Україна, 

м. Енергодар). Система роботи навчального закладу з психолого-педагогічного 

супроводу проблемних дітей. 

57. Панадій С. С., Мелітопольська гімназія № 5 (Україна, м. Мелітополь). Психолого-

педагогічний супровід сучасного педагога в системі освіти. 
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58. Перцова Н. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формальна та неформальна освіта в організації 

роботи стажерського майданчика. 

59. Піроженко Т. О., Хартман О. Ю., Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України (Україна, м. Київ). Програма комплексного розвитку особистості «Радість 

розвитку» як засіб забезпечення психологічного зростання дитини. 

60. Плахоття Т. А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Навчання школярів із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії. 

61. Погрібняк  Н. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професійне становлення молодого спеціаліста 

дошкільного навчального закладу.  

62. Правда  Н. М., Балабинський НВК «Престиж» (Україна, смт. Балабине). Розбудова 

інклюзивного освітнього простору у Балабинському НВК. 

63. Приходько Т. П., Самойлюк В. В., Собко О. О., Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Роль дидактичної гри в розвитку 

уваги розумово-відсталих дітей молодшого шкільного віку. 

64. Птушкіна Л. В., дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 135 «Лебідь» 

Запорізької міської влади Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Діяльність 

методичного об’єднання з розвитку професійної компетентності вихователя 

дошкільного навчального закладу. 

65. Рискальчук Т. Є., дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу 

«Золотий ключик» № 5 (Україна, м. Енергодар). Наукове, навчально-методичне та 

організаційне забезпечення процесу інклюзивного навчання дітей із особливостями 

психофізичного розвитку.  

66. Савенко Е. П., Университетская клиника «Гиссен» (Германия, г. Гиссен,). 

Особенности повышения квалификации и сертификации психологов в Германии. 

67. Самсонова О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Фасилітативна діяльність андрагога як засіб 

розвитку професіоналізму слухачів у системі ППО. 

68. Сейсенбаєва О.А., Міщенко Н.В., Матвієнко В.А., КЗ «Запорізька загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток 

професійної компетентності педагогів в умовах загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату. 

69. Сердюк А. М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Педагогічна взаємодія фахівців в інклюзивному навчанні. 

70. Скрипник Т. В., Інститут людини Київського університету ім. Бориса Грінченка 

(Україна, м. Київ). Наступність освіти для дітей з аутизмом як чинник успішності 

їхнього навчання і розвитку. 

71. Сущак Д. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Щодо питання батьків та педагогів в інклюзивній освіті. 

72. Терендій О. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку в 

умовах інклюзії. 

73. Удовика Л. Г., Барліт А. Ю., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Інклюзивне навчання як реалізація принципу верховенства права. 

74. Ушкало С. С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Навчання дітей з особливими потребами як індивідуальний процес. 

75. Федіна Г. І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Створення умов для реалізації державної програми інклюзивної освіти в 

загальноосвітній школі. 
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76. Федосенко Е. В., Научный центр развития личности «Акме» (г. Санкт-Петербург). 

Особенности профессионального развития и самореализации педагога в Европейском 

сообществе (на примере трех стран: Украина, Испания и Россия). 

77. Філіппова Н. В., Володимирівський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія «Успіх» Запорізького району Запорізької області (Україна, 

Запорізька область, с. Володимирівське). Впровадження особистісно – орієнтованої 

технології у систему освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу з 

метою формування творчої особистості учня. 

78. Філь Г. Б., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної 

ради (Україна, Запорізька область, смт. Веселе). Проблемно-пошуковий підхід до 

викладання української мови та літератури як запорука формування творчої 

особистості та компетентності гімназистів. 

79. Холод М. В., Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний 

методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, 

м. Запоріжжя). Сучасні форми науково-методичного супроводу професійного 

зростання педагогів. 

80. Хорєва В. С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного освітнього середовища. 

81. Хорошун Н. В., Малокатеринівський НВК «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Мрія» 

(Україна, Запорізька область, смт. Малокатеринівка). Портфоліо вчителя - 

мотиваційна основа діяльності та розвитку його професійної компетентності. 

82. Чемодурова Ю. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток психологічної компетентності 

педагогів. 

83. Чорнобут О. С., Малокатеринівський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія «Мрія» Запорізького району Запорізької області (Україна, 

Запорізька область, смт. Малокатеринівка). Формування життєвих компетентностей 

учнів через інтегроване навчання. 

84. Чугуєнко С. В., дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 90 «Волошка» 

Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток навичок 

публічного виступу в дітей старшого дошкільного віку 

85. Шляхова В. В., Новоолександрівська загальноосвітня школа  I-III ступенів (Україна, 

Запорізька область, с. Новоолександрівка). Формування готовності вчителів до 

інноваційної діяльності. 

86. Шульга Л. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Технологія розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного віку на заняттях із малювання: методологічні підходи. 

87. Шумова В. А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Дистанційне навчання в системі неперервної педагогічної освіти. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 3 

Нова українська початкова школа: проблеми та перспективи розвитку 

 

 

Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Андрєєва І. Ю., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Підготовка еколого орієнтованих майбутніх учителів початкової школи: 

історичний вектор. 

2. Андрющенко О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічна рефлексія як фактор професійного 

розвитку вчителів у системі післядипломної освіти. 

3. Байша В. Г., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області 

(Україна, м. Запоріжжя). Значення ігрової діяльності в розвитку дітей. 

4. Боєва І. С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Реалізація компетентнісного підходу на уроках трудового навчання у початковій школі. 

5. Бондаренко Л. І., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької 

області (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження оновленого змісту Державного 

стандарту початкової освіти. 

6. Британська В. Б., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Проектна діяльність молодших школярів на уроках природознавства. 

7. Будник О. Б., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» 

(Україна, м. Івано-Франківськ). Формування етновиховного середовища сучасної 

початкової школи. 

8. Буракова О. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). До питання підручникотворення в початковій школі. 

9. Бучакчийська В. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Інноваційні педагогічні технології у початковій освіті. 

10. Варецька О.В., Нікулочкіна О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування інформаційно-цифрової 

компетентності молодших школярів. 

11. Варецька О.В., Хаустова О.В., КЗ  «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Соціальне збагачення освітнього 

середовища післядипломної освіти як чинник професійно-творчого розвитку педагога. 

12. Васько Г. В., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області 

(Україна, м. Запоріжжя). Технологія співробітництва у вихованні молодших школярів. 

13. Власенко Б. Д., Бердянська гімназія № 1 «Надія» Бердянської міської ради Запорізької 

області (Україна, м. Бердянськ). Робота за науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України»:  досвід і перспективи. 

14. Гетьман О. А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Дослідницькі уміння майбутніх учителів початкової школи: основні 

дефініції дослідження. 

15. Горова І. С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Гуманістично зорієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи. 

16. Детюк Д. В. Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Методика виховання молодших школярів на засадах біо(еко)етики. 

17. Довбня А. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Формування компетентностей молодшого школяра в умовах оновленої 

початкової школи. 
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18. Дятленко Н. М., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету 

ім. Бориса Грінченка (Україна, м. Київ); Кравченко В. Є., Денисенко С. І., програма 

Лайонс Квест в Україні (Україна, м. Київ). Навички зростання молодшого школяра: крок 

за кроком. 

19. Єжак Т.М., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області 

(Україна, м. Запоріжжя). Особливості вербального оцінювання рівня навчальних 

досягнень першокласників. 

20. Єфименко О. В., Бердянська гімназія № 1 «Надія» Бердянської міської ради Запорізької 

області (Україна, м. Бердянськ). Використання проектної технології на уроках 

англійської мови в початкових класах. 

21. Зоріна О. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання у початковій школі. 

22. Ковальова О. М., Можаєва Н. А., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» 

Веселівської селищної ради (Україна, Запорізька область, смт. Веселе). Уміння вчитися 

як ключова компетентність молодших школярів. 

23. Кухарська А. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Формування ключових і предметних компетентностей молодших 

школярів на уроках трудового навчання в початковій школі. 

24. Леоненко Ю. А., Запорізька гімназія № 27 (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи формування 

інформаційної компетентності молодших школярів. 

25. Лосєва О. Ю., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання предмета «Початки економіки» для 

формування іншомовної компетентності молодшого школяра. 

26. Мащенко А. О., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької 

області (Україна, м. Запоріжжя). Оцінювання навчальних досягнень учнів  початкових 

класів. 

27. Мелаш В. Д., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана 

Хмельницького (Україна, м. Мелітополь); Куркуріна Л. Г., Старшова С. К., 

Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ст. Якимівської районної ради (Україна, Запорізька область); 

Варениченко А. Б., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана 

Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Національно-патріотичне виховання 

молодших школярів засобами проектних технологій. 

28. Мельничук Н. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Використання ігрових технологій на уроках природознавства в 

початковій школі. 

29. Михєєва Н. С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Інноваційний потенціал трудового навчання в початковій школі. 

30. Муращенко О. В., Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 Запорізької міської 

ради (Україна, м. Запоріжжя). Застосування методу інтелект-карт у системі реалізації 

діяльнісного підходу навчання молодших школярів. 

31. Непорада І. М., Кременчуцький педагогічний коледж ім. А. С. Макаренка (Україна, 

м. Кременчук). Практика в літніх оздоровчих таборах як засіб формування педагогічної 

компетентності майбутніх учителів. 

32. Павлова С. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічна діагностика розвитку 

оцінювальної компетентності вчителів початкових класів.  

33. Панфілова А. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Технологічна складова біо(еко)етичного виховання молодших школярів. 

34. Перевоська О. І., Кобзєва І. М., Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 

(Україна, м. Дніпро). Інтерактивні засоби покращення студентами інтелектуального 

здоров’я слабочуючих молодших школярів. 
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35. Петрик О. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми сучасних підходів вивчення 

молодшими школярами української мови.  

36. Пучков І. Р., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, 

м. Слов’янськ). Моделі змішаного навчання у вищих навчальних закладах. 

37. Староста В. І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород); 

Гардубей М. В., Макарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна, Закарпатська область). 

Інтерактивні методи навчання: практичний аспект. 

38. Степанюк К. І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Проектна діяльність майбутніх учителів початкової школи в умовах 

 модернізації освітньої системи. 

39. Сурякова М. В., Національна металургійна академія України (Україна, м. Дніпро). 

Здатність до інтерпретації як ключова компетентність молодшого школяра у 

контексті особистісного розвитку. 

40. Яцків О. М., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної 

ради (Україна, Запорізька область, смт. Веселе). Інтегроване навчання як засіб 

підвищення ефективності сучасного уроку. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 4 

Сучасні тренди ІТ в освіті 

 

 

Очні заходи: 

 

15.05.2017 р.: Відкритий семінар:  

«Сучасні цифрові лабораторії для упровадження STEM-освіти» 

 

Відкриття VІ Медіафестивалю для школярів:  

«Знання – дороговкази у майбутнє» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 22  

Початок роботи: 10.00 

Мета: продемонструвати можливості сучасного оснащення (фізичні 

лабораторії) для навчальних закладів; оголосити відкриття VІ 

Медіафестивалю «Знання – дороговкази у майбутнє». 

Завдання:  

- ознайомити учасників із сучасним станом упровадження STEM-освіти в 

Запорізькій області та Україні; 

- ознайомити учасників з можливостями цифрової лабораторії на базі 

пристрою обробки і вимірювання даних (LabQuest2) компанії Vernier, 

обговорити умови її використання в навчальному процесі; 

- ознайомити учасників із умовами проведення VІ Медіафестивалю для 

учнів «Знання – дороговкази у майбутнє». 

Питання для обговорення: 
1. Використання обладнання для вивчення природничих дисциплінах у навчальних 

закладах. 

2. Номенклатура сучасного обладнання для кабінетів природничих дисциплін. 

3. Мотивація до ознайомлення із сучасним обладнанням кабінетів природничих 

дисциплін. 

4. Сучасний стан упровадження робототехніки (LEGO, Arduino, та ін.) у навчальних 

закладах Запорізької області. 

5. Презентація тренінгу «Основи програмування апаратної платформи Arduino». 

Керівник: Іванов С. А., к. техніч. н., доцент кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Учасники обговорення: депутати міської та обласної ради; співробітники 

Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації; науково-педагогічні працівники 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР; директори навчальних закладів з 

поглибленим вивченням природничо-математичних 

дисциплін. 
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16.05.2017 р.: Круглий стіл: 

«Ефективні практики використання освітнього он-лайн середовища 

«Міксіке» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 9/1 

Початок роботи: 10.00 

Мета: обговорення досвіду реалізації в Запорізькій області проекту «Міксіке в 

Україні». 

Завдання: 

- ознайомити учасників з ходом реалізації проекту «Міксіке в Україні» на 

міжнародному та Всеукраїнському рівнях; 

- представити досвід Запорізької області щодо участі у різних заходах 

проекту; 

- обговорити проблеми та перспективи впровадження проекту у 

навчальних закладах області.  

Питання для обговорення: 
1. Проект «Міксіке в Україні». 

2. Інтелектуальні заходи для учнів та вчителів в рамках проекту «Міксіке в Україні». 

3. Створення інтерактивних вправ засобами онлайн середовища Мікіске. 

4. Досвід реалізації проекту у навчальних закладах Кам'янсько-Дніпровского району. 

5. Перший командний турнір з Прангліміне – командна першість з усного рахунку. 

6. Участь у змаганнях Прангліміне. Погляд учнів та батьків. 

 

Керівник: Чернікова Л. А., к. п. н., доцент кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті, проректор з навчально-

методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, обласний координатор 

проекту «Міксіке в Україні». 

 

Учасники обговорення: шкільні координатори міжнародного проекту «Міксіке в 

Україні». 

 

 

Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Бабич М. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Впровадження медіаінформаційних технологій у педагогічний процес. 

2. Безверха О. Д., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Доцільність застосування моделей змішаного навчання у процесі 

вивчення іноземних мов. 

3. Безкоровайна Л. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Особливості логістики проектування освітньо-інформаційного середовища 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. 

4. Варакута С. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Шляхи впровадженняSTEAM-освіти. 
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5. Войтюк Т. М., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» 

(Україна, м. Запоріжжя). Використання Інтернет ресурсів при викладанні 

спецдисциплін професійно-теоретичного напряму. 

6. Гера О. М., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження 

інноваційних технологій на уроках географії в сучасній школі. 

7. Гура О. О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Особливості основних сфер реалізації ІТ- фахівця на сучасному ринку праці. 

8. Гура С. П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Використання технології Веб 2.0 для популяризації обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». 

9. Іванісова С. І., Собакар О.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, 

м. Запоріжжя). Мотиваційний компонент уроку інформатики в початковій школі. 

10. Іванов С. А., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). NGSS – 

концептуальна основа STEM-освіти.  

11. Китайцев О. М., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Україна, м. Київ). Хмарні сервіси у формуванні ІТ-компетентності учнів. 

12. Коваль К. С., Запорізька загальноосвітня школа-інтернат № 2 (Україна, м. Запоріжжя). 

Впровадження інформаційно-комунікаційних компетенцій у науково-виховний процес. 

13. Косик В. М., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Україна, м. Київ); Попова М. А., Стрижак О. Є., Національний центр «Мала академія 

наук України», (Україна, м. Київ); Храпач Г. С., Центр воєнно-стратегічних 

досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського, 

(Україна, м. Київ). Онтологічний посібник з географії – інтерактивна система знань. 

14. Костіна В. В., КВНЗ Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). 

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах 

впровадження системи управління курсами Moodle. 

15. Крупіна Л. В., Кременчуцький педагогічній коледж ім. А. С. Макаренка; 

Лисенко Т. І., Кременчуцький педагогічній коледж ім. А. С. Макаренка (Україна, 

м. Кременчуг). Традиційні та інноваційні підходи в педагогічному спілкуванні. 

16. Кузьменко О. А., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Використання можливостей змішаного навчання у процесі викладання 

іноземної мови в школі. 

17. Лабудько В. С., Навчально-методичний центр ПТО (Україна, м. Суми). Веб-квест з 

математики в закладах професійно-технічної освіти. 

18. Марчук А. С., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Блог – 

інтерактивне комунікативне середовище. 

19. Перегуда Н. І., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Україна, м. Київ). Розвиток дистанційної освіти – найкраща тенденція інтеграції 

теорії і практики освітніх технологій. 

20. Поляков В. С., Комунальний заклад «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» 

Веселівської селищної ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання карт знань у 

викладанні інформатики. 

21. Пономаревський А. С., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

(Україна, м. Київ). Проблема розвитку фахової медіакомпетентності вчителів 

іноземних мов: теоретичний аспект. 

22. Ралько О. В., Бердянська гімназія №1 «Надія» (Україна, м. Бердянськ). Проектування 

уроку англійської мови з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

23. Сировий О. В., Енергодарська мала академія наук учнівської молоді (Україна, 

м. Енергодар). Використання технології «перевернутий клас» у роботі гуртка 

дослідно-експериментального напрямку. 
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24. Сокол І. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Сопіна О. М., КЗ «Запорізька спеціалізована 

школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). 

Формування іншомовної комунікативної компетентності засобами сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

25. Степура І. С., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). 

Класифікація навчальних он-лайн лабораторій за принципом функціонування. 

26. Табарчук І. В., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). 

Сучасний блог вчителя як засіб зменшення цифрового розриву між учителем і учнем. 

27. Телятник К.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Про досвід 

побудови віртуальних навчальних середовищ в школах області. 

28. Терещенко В. І., Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 (Україна, 

м. Запоріжжя). Інтеграція сервісів GSuite for education в освітній простір навчального 

закладу. 

29. Тропіна І. В., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Україна, м. Київ). Роль інноваційних технологій у професійному навчанні. 

30. Циммерман Г. А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя); 

Циммерман О. В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 (Україна, м. Запоріжжя). 

Організація науково-дослідницької роботи школярів як завдання вчителя інформатики. 

31. Черкасова Л. В., Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія «Престиж» Запорізького району (Україна, м. Запоріжжя). Перші результати 

використання пакету Google Apps for education (GSuite for education) в роботі 

Балабинського НВК ―Престиж‖ Запорізького району Запорізької області. 

32. Чернюк Г. В., Запорізької гімназія № 8 (Україна, м. Запоріжжя). Використання квест-

технології під час вивчення української мови та літератури. 

33. Чмир Т. С., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління 

«Класичного приватного університету» (Україна, м. Мелітополь). Впровадження медіа-

освіти у навчально-виховний процес. 

34. Шевченко Т. М., Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). 

Перші кроки впровадження хмарних технологій на уроках математики Балабинського 

НВК «Престиж» Запорізького району Запорізької області. 

35. Ярмолович Н. М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 (Україна, 

м. Запоріжжя). Формування творчої особистості учня через призму STREAM-освіти. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 5 

Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах неперервної 

освіти: андрагогічний підхід 

 

 

Очні заходи: 
 

15.05.2017 р.: Обласний науково-методичний семінар: 

«Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку 

педагога» 

Місце проведення: Запорізький навчально-виховний оздоровчий комплекс 

№ 110 Запорізької міської ради  

Початок роботи: 11.00 

Мета: аналіз феномену культури та обговорення проблем, що є наслідком 

процесів сучасної гуманітарної науки; висвітлення сучасних 

методологічних підходів до професійної педагогічної підготовки в 

умовах полікультурного суспільства. 

Завдання:  

- розглянути теоретичні засади полікультурної освіти; 

- висвітлити особливості сучасних вимог до професійної компетенції 

педагогів; 

- обговорити особливості інноваційної педагогічної діяльності. 

 

Питання для обговорення: 
1. Цивілізаційний статус педагога в сучасному освітньому середовищі. 

2. Методологія досліджень проблем полікультурної освіти. 

3. Зміст загальнокультурного розвитку особистості педагога. 

 

Керівник: Олійник Ю. І., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Учасники обговорення: вчителі художньої культури; вчителі курсу 

«Мистецтво». 

 

 

16.05.2017 р.: Обласний науково-практичний семінар 

«Модернізація професійно-технічної освіти: проблеми та 

перспективи»  

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 46. 

Початок роботи: 11.00 
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Мета: розкрити проблеми та окреслити перспективи розвитку професійно-

технічної освіти в Україні.  

Завдання:  

- актуалізувати проблемні питання розвитку професійно-технічної освіти; 

- визначити проблемні питання підвищення рівня науково-методичного 

супроводу праці фахівців професійно-технічної освіти; 

- презентувати результати моніторингу відповідності пропозиції 

кваліфікованої робочої сили потребам ринку праці регіону та визначити 

рівень якості професійно-технічної освіти Запорізької області 

Питання для обговорення: 
1. Проблеми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів ПТО. 

2. Децентралізація ПТО, як переформатування технічної освіти. 

3. Проблемні аспекти та перспективи розвитку професійної та професійно-технічної 

освіти. 

 

Керівники: Приходько В. М., д. п. н., доцент, завідувач кафедри андрагогіки 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 

Бабкова О. О., к. п. н, доцент кафедри андрагогіки 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР;  

Присяжнюк Ю. С., к. п. н., доцент кафедри андрагогіки 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Учасники обговорення: Департамент освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації; НМЦ ПТО у Запорізькій 

області; директори, заступники директорів 

професійно-технічних навчальних закладів. 

 

 

18.05.2017 р.: Науково-практичний семінар: 

«Переосмислення цінностей освіти в становленні української школи» 

 

Місце проведення: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 58 

Запорізької міської ради 

Початок роботи: 11.00 

Мета: актуалізувати систему цінностей освіти в умовах швидких змін 

соціального стану України. 

Завдання:  

- проаналізувати цінності освіти як наукової категорії та соціальної 

реальності; 

- ознайомитися з категорією «людський капітал» та його значенням в 

формуванні успішної особистості; 

- здійснити аналіз психологічного змісту феномену людського капіталу. 
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Питання для обговорення: 
1. Системи цінностей сучасної освіти України: соціально-філософський, психологічний 

та педагогічний аспекти. 

2. Людський капітал як наукова категорія та феномен реальності. 

3. Роль психолога в формуванні людського капіталу учнів. 

 

Керівник: Подмазін С. І., д. філос. н., к. психол. н., доцент, завідувач обласного 

науково-методичного Центру психології та соціології освіти 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР.  

Учасники обговорення: методисти з психологічної служби методичних кабінетів 

(центрів) відділів (управлінь) освіти, Департаменту 

освіти і науки Запорізької міської ради. 

 

 

19.05.2017 р.: Круглий стіл: 

«Культурне різноманіття як ресурс для розвитку суспільства» 

 

Місце проведення: КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова 

бібліотека» ЗОР. 

Початок роботи: 15.00 

Мета: об’єднання зусиль громадянського суспільства у розбудові єдиного 

українського суспільства та суверенної держави України («Від єдності 

різноманітних культур до єдності країни»). 

Завдання:  

- визначити процеси в розбудові суверенної України; 

- проаналізувати відносини між громадянським суспільством та 

державою; 

- з’ясувати стан полікультурного простору у становленні громадянського 

суспільства; 

- обговорити цінності сучасного покоління та їх вплив на формування 

громадянина та патріота країни. 

Питання для обговорення: 

1. Державотворчі процеси в незалежній Україні. 

2. Співвідношення громадянського суспільства з державою. 

3. Національне та культурне розмаїття в становленні громадянського суспільства. 

4. Вплив цінностей на формування громадянсько-патріотичної особистості. 

 

Керівник: Мальований М. М., доктор філософії (к. філос. н.), доцент, завідувач 

Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське 

суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Учасники обговорення: представники творчих спілок, релігійних організацій, 

національно-культурних товариств, органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 
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22.05.2017 р.:  

Всеукраїнський круглий стіл з питань викладання курсів духовно-

морального спрямування 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 46. 

Початок роботи: 11.00 

Мета: розкрити проблеми та окреслити перспективи викладання предметів 

духовно-морального спрямування в Україні.  

Завдання:  

- здійснити аналіз стану духовно-морального виховання дітей; 

- висвітлити особливості інтеграції матеріалів духовно-морального 

спрямування в процес викладання загальноосвітніх дисциплін; 

- обговорити особливості викладання предметів духовно-морального 

спрямування в контексті Концепції «Нової української школи». 

Питання для обговорення: 
1. Проблеми духовно-морального виховання дітей. 

2. Проблеми та перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування. 

3. Особливості викладання предметів духовно-морального спрямування в контексті 

Концепції «Нової української школи». 

 

Керівники: Барліт О. О. к. п. н., доцент, завідувач кафедри теорії та методики 

виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 

Мальований М. М., доктор філософії (к. філос. н.), доцент, 

завідувач Регіонального науково-методичного центру «Освіта та 

громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

 

Учасники обговорення: представники МОН України; обласних, міських, 

районних управлінь освіти і науки; науковці, 

викладачі, методисти ОІППО; працівники Р(М)МК; 

керівники навчальних закладів; учителі; працівники 

психологічної служби системи освіти, інші 

зацікавлені особи. 

 

 

Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Адоньєва Ю. А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Методи розвитку метакогнітивних умінь фахівців. 

2. Александров В. М., Александрова О. Ф., Запорізький національний університет 

(Україна, м. Запоріжжя). Гуманістична складова у фаховій підготовці вчителів  

3. Андрєєва Н. О., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, 

м. Запоріжжя). Шляхи підготовки вмотивованого вчителя іноземної мови в умовах 

нової школи.  
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4. Бабкова О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості мотивації професійного розвитку 

педагога в системі підвищення кваліфікації.  

5. Барліт О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування відповідального ставлення школярів 

до природи як одне із основних завдань патріотичного виховання.  

6. Барліт О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР; Галантюк Т. О., Запорізький авіаційний коледж ім. Івченка (Україна, 

м. Запоріжжя). Аксіологічні засади формування ціннісного ставлення школярів до 

природи в педагогічній думці Івана Матвійовича Стешенка.  

7. Бистрицька Д. С., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування конфліктологічної компетентності 

працівників психологічної служби системи освіти. 

8. Білошицький С. В., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (Україна, м. Хмельницький). Соціологія освіти як фактор професійного 

розвитку педагогічних працівників: проблеми, потенціал, перспективи.  

9. Борхович С. М., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Духовно-

моральне виховання як формування цінностей дитини. 

10. Валенкевич О. В., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Роль музейного педагога в навчально-виховному процесі. 

11. Васильченко Ю. К., Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (Україна, м. Київ). Особливості використання прав інтелектуальної власності 

у сфері господарювання.  

12. Величко І. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні підходи та форми роботи з формування 

громадсько-патріотичних цінностей. 

13. Власенко М. В., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Модель 

професійного зростання вчителя в умовах сучасної неперервної освіти. 

14. Дегтярьова Г. А., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, 

м. Харків). Рекомендації щодо розробки концептуальної моделі розвитку ІК-

компетентності вчителів у системі післядипломної освіти в умовах глобальних 

трансформацій.  

15. Демиденко С., Центр дитячої та юнацької творчості ім. В. Гнаровської (Україна, 

Запорізька область, м. Вільнянськ). Алгоритм створення очно-заочної постійно діючої 

школи самоосвітньої діяльності «Творчий розвиток педагога». 

16. Дімітрова Т. Є., ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» (Україна, 

м. Бердянськ). Соціальне партнерство як елемент дуального навчання. 

17. Дьяченко А. В., Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Олександрівського 

району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування 

(Україна, м. Запоріжжя). Гуманістична позиція педагога у виховному середовищі 

освітнього закладу.  

18. Євенко О. В., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). 

Впровадження концепції національно-патріотичного виховання на заняттях з 

іноземної мови.  

19. Жадан Р. П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Вплив національно-патріотичного виховання 

молоді на економічний розвиток держави.  

20. Жукова О. Є., КЗ «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня 

«Творчість» ЗОР (Україна, м. Мелітополь). Національно-патріотичне виховання учнів 

як засіб формування ціннісного ставлення особистості до навколишньої дійсності в 

контексті пошуку здобутків Мелітопольської спеціалізованої школи-інтернату 

«Творчість».  

https://docs.google.com/document/d/18SFTUagayYIn5f6WHfqi4vtlOgJEn5oJtxk6WDmmQeQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18SFTUagayYIn5f6WHfqi4vtlOgJEn5oJtxk6WDmmQeQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4K0hkaeW3PvZDRfOUJLdGkzSGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4K0hkaeW3PvZDRfOUJLdGkzSGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4o5JUTAgIbIZldWN3BPbm1NeEE/view?usp=sharing
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21. Зайковська О. А., Патрушева І. А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, 

м. Запоріжжя). Система заохочень та стимулювань педагогічного колективу 

Запорізького колегіуму «Елінт».  

22. Ізбаш С. С., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана 

Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Веб-квест як інноваційна андрагогічна 

технологія навчання майбутніх магістрів освіти.  

23. Іщенко І. В., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). 

Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до патріотичного 

виховання молоді.  

24. Калюжна Т. Г., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

(Україна, м. Київ). Аксіологічний аспект навчання у вищій школі.  

25. Корицький В. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Козацька педагогіка - феноменальне явище 

української етнопедагогіки. 

26. Коротка Н. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми нормативного забезпечення публічного 

адміністрування післядипломної освіти.  

27. Крамаренко А. М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Технології саногенного мислення - складова гуманного самовиховання 

майбутніх фахівців.  

28. Крамаренко Д. М., Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 (Україна, м. Бердянськ) 

Щодо проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців. 

29. Крамаренко Л. Д., КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» (Україна, м. Суми). Впровадження андрагогічних підходів в навчальний процес 

в системі післядипломної педагогічної освіти.  

30. Крамаренко Л. Г., дитячий садок № 35 «Вишенька» (Україна, м. Бердянськ). Ідеї 

гуманістичного навчання та виховання: історичний аспект.  

31. Красникова Г. С., Курбіцька А. О., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 (Україна, м. Бердянськ). Реалізація концепції національно-патріотичного 

виховання на уроках історії.  

32. Кучеренко Н. М., Енергодарська мала академія наук учнівської молоді (Україна, 

м. Енергодар). Громадянсько-патріотичне виховання учнівської молоді в системі 

роботи МАН України на прикладі роботи Енергодарської малої академії наук 

учнівської молоді.  

33. Ларкін М. О., Барліт А. Ю., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Кібербуллінг як різновид кіберзлочинності.  

34. Лукачевич А. Ф., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Продуктивне навчання як засіб розвитку творчої 

особистості учня засобами технологічної освіти.  

35. Макаренко Т. М., Федорець І. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічна направленість 

волонтерської діяльності в Україні: на прикладі співпраці GIZ та центру «Освіта та 

громадянське суспільство».  

36. Мальований М. М., Богомолова Н. М., Попович Я. М. КЗ «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). 

Громадянсько-патріотична особистість як об’єкт  навчально-виховного процесу.  

37. Марченко Т. В., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Виховання 

патріотизму та національної свідомості учнів у позакласній роботі шляхом 

використання інноваційних технологій.  

38. Михайлова В. В., Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий 

колегіум»; Богомолова Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

https://docs.google.com/document/d/1SV2uCWytou3AFHO5iK-4odUyY4wZZW-LkINcsEGQLn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SV2uCWytou3AFHO5iK-4odUyY4wZZW-LkINcsEGQLn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z0wNOTkoSEdtDaDbNChPWOhWtfEIfyYNqtj6sy--M8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z0wNOTkoSEdtDaDbNChPWOhWtfEIfyYNqtj6sy--M8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z0wNOTkoSEdtDaDbNChPWOhWtfEIfyYNqtj6sy--M8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16NV_Jk9nlIXfDeUtKz7JPsJLMoq7LjhKuDFhxabu9d0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16NV_Jk9nlIXfDeUtKz7JPsJLMoq7LjhKuDFhxabu9d0/edit?usp=sharing


38 

 

педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток творчої особистості та 

виховання громадянина-патріота у «Запорізькому Січовому колегіумі».  

39. Мірошниченко Г. А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Формування патріотичних цінностей особистості в умовах розвитку 

громадянського суспільства. 

40. Мітягіна С. С., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Хмельницький). Роль моніторингу в андрагогічному супроводі професійної 

діяльності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти.  

41. Могілевська В. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Позашкільна освіта як важлива соціальна 

інституція на шляху формування нових ціннісних орієнтирів дітей та підлітків. 

42. Олійник Ю. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Гуманістичні засади формування особистості 

вчителя. 

43. Плутицька К. М., Барліт А. Ю. Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Поняття та форми кібербуллінгу як способу вчинення злочинів. 

44. Подмазін С. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Людський капітал як мета неперервної освіти. 

45. Попкова Е. І., Науменко М. П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Деякі аспекти андрагогічного 

підходу до навчального процесу в післядипломній освіті.  

46. Попович В. М., Запорізький національний технічний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Духовна освіта як засіб у формуванні громадянсько-патріотичних 

цінностей особистості. 

47. Прийма С. М. Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Інструменти моніторингу розвитку 

освіти упродовж життя: міжнародний досвід і українські реалії. 

48. Приходько В. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Бар’єр як елемент системи моніторингу якості 

освітньої діяльності навчального закладу.  

49. Пшенова Т. Н., ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, 

г. Петропавловск). Активные методы обучения как условие эффективности учебного 

процесса.  

50. Сидорук А. В., Запорізький національний університет; Бондар В. Л., Запорізький 

загальноосвітній навчальний заклад № 104 (Україна, м. Запоріжжя). Спрямування 

практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури на організацію 

анімаційних заходів у загальноосвітньому навчальному закладі.  

51. Сироватко О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організаційно-методичний супровід професійної 

діяльності працівника психологічної служби в умовах децентралізації. 

52. Сібіль О. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Соціальне партнерство з батьками у виховній 

роботі освітнього закладу.  

53. Сльота Н. В., Лівик О. В., Бердянська гімназія № 1 «Надія» (Україна, м. Бердянськ). 

Національно-патріотичне виховання у роботі вихователів групи продовженого дня. 

54. Староста В. І., Іваничко І. І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

(Україна, м. Ужгород). Навчальні завдання в процесі психолого-педагогічної підготовки 

магістрів.  

55. Староста В. І., Попадич О. О., Староста К. В., ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» (Україна, м. Ужгород). Адаптація студентів-першокурсників до навчання 

у вищому навчальному закладі: мотиваційний аспект.  

https://docs.google.com/document/d/1Dql6VC1rvGouE4N6IDNQ9m7yrf6Yj76887RBI_fKy04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Dql6VC1rvGouE4N6IDNQ9m7yrf6Yj76887RBI_fKy04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Dql6VC1rvGouE4N6IDNQ9m7yrf6Yj76887RBI_fKy04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S4E6D0P09zBqZh_OPbTgT8acHWBkoFYmfZuMvU6aCaQ/edit?usp=sharing
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56. Таукєнова Л. В., загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню № 38 Запорізької міської ради 

Запорізької області; Богомолова Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Роль учнівського 

самоврядування у формуванні особистості громадянина-патріота. 

57. Тищенко О. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи формування громадянського виховання 

школярів. 

58. Тімченко О. І., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської 

міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Формування громадянсько-

патріотичних цінностей особистості на уроках української мови та літератури. 

59. Федорова О. В., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, 

Запорізька область, с. Веселе). Умотивований учитель - пріоритет сучасної освіти 

України.  

60. Харіна О. І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Специфіка вивчення сучасної літератури на уроках позакласного 

читання. 

61. Хорошун Н. В., Малокатеринівський НВК «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Мрія» 

(Україна, Запорізька область, смт. Малокатеринівка). Портфоліо вчителя - 

мотиваційна основа діяльності та розвитку його професійної компетентності.  

62. Шевцова Л.С., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Професійна компетентність учителя на уроках розвитку зв’язного 

мовлення.  

63. Шевченко Н. Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Психолого-педагогічні засоби розвитку професійного мислення фахівців з маркетингу.  

 

https://docs.google.com/document/d/1g-yABZH0brc8tZ_0BZ7Z4Oe6d13urKGdiinmnto2xos/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g-yABZH0brc8tZ_0BZ7Z4Oe6d13urKGdiinmnto2xos/edit?usp=sharing

