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  Основні напрями роботи: 

 

1. Федоришин Б. О. – фундатор психолого-

педагогічної школи професійної орієнтації. 

2. Науково-методичні та практичні основи сучасної 

профорієнтації. 

3. Психологічний супровід навчання та 

професійного розвитку різних категорій 

дорослого населення. 

4. Проблема виявлення та активізації особистісно-

професійних ресурсів педагогів. 

5. Професійна орієнтація в системі психологічного 

супроводу різних категорій дорослого населення. 

6. Кар’єрне консультування як умова успішної 

професіоналізації особистості. 

7. Гендерна профорієнтація. Гендерні стереотипи та 

професійний розвиток особистості. 

 

Початок читань – 10.00 год. 

Місце проведення: 
 

04060, м. Київ, вул. М. Берлінського 9, Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

5 поверх, зал засідань.  

 

 

Регламент роботи читань: 

09.30 – 10.00 – Реєстрація учасників. 

10.00 – 10.15 – Привітання. 

10.15 – 11.30 – Доповіді учасників. 

11.30 – 13.00 – Виступи учасників. 

14.00 – 16.00 – Практико-орієнтована робота. 

16.00 – 16.30 – Підбиття підсумків читань. 
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  Привітання: 

 
Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних 

наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 
Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, 

професор, заступник директора з науково-експериментальної 

роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. 

 

Доповіді: 

 

Сучасні виклики сучасної профорієнтації 

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічний наук, 

професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту 

проблем виховання НАПН України. 

 
Успішна професійна орієнтація у психологічному 

контексті 

Побірченко Неоніла Антонівна – доктор 

психологічних наук, професор. 
 
Науково-практичний досвід Б. О. Федоришина у 

становленні вітчизняної профорієнтації 
Рибалка Валентин Васильович – доктор 

психологічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 
Б. О. Федоришин – засновник української школи з 

профорієнтації 
Синявський Віталій Васильович – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 
 
Науковий доробок Бориса Федоришина 
Литвинова Наліна Іванівна – кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник, 
науковий кореспондент відділу психології праці Інституту 
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  педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України. 

 
Профорієнтація школярів у процесі викладання 

курсу «Людина. Родина. Світ» 
Помиткін Едуард Олександрович – доктор 

психологічних наук, професор, завідувач відділу психології 
праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України. 

 
Актуальні аспекти професійно-орієнтованого 

навчання старшокласників в країнах ЄС 
Гуцан Леся Андріївна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 
трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН 
України. 

 

Соціально-професійний розвиток: формування 

ключових компетентностей учнів 

Піддячий Микола Іванович – доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент Міжнародної 

Слов’янської Академії освіти імені Яна-Амоса Коменського, 

головний науковий співробітник відділу профільного 

навчання Інституту педагогіки НАПН України. 

 

Теоретико-методичні засади проектування 

системи кар’єрного консультування учнів ЗП(ПТ)О 

Закатнов Дмитро Олексійович – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 

 

Інноваційні технології профорієнтації у форматі 

онлайн тестування 

М’якота Інна Миколаївна – начальник відділу 

профорієнтації Київського міського центру зайнятості. 
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  Професійне самовизначення учнів старшої школи 

Карчина Лариса Яківна – завідувач відділу 

навчально-виховної роботи КПНЗ «Київська Мала академія 

наук учнівської молоді». 

Настенко Тетяна – учениця 11 класу СШ № 111, 

переможець ІІ етапу всеукраїнського конкурсу учнівських 

наукових робіт секції «Педагогіка, психологія» Малої 

академії наук. 

 

Особливості особистісно-професійного розвитку 

педагогів в умовах модернізації післядипломної педагогічної 

освіти в Україні 

Щекатунова Ганна Дмитрівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики та 

психології дошкільної та початкової освіти Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

 

Профорієнтаційний вернісаж: як знайти своє 

покликання (в рамках презентації соціального проекту 

«Педагогіка позитиву») 

Матвійчук Оксана Євгенівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

Гендерна тема у діяльності Педагогічного музею 

України. Віртуальна виставка до 100-річчя Олени 

Дубинчук (1919 – 1994 рр.) 

Міхно Олександр Петрович – кандидат педагогічних 

наук, директор Педагогічного музею України. 

 

Духовно-ціннісне консультування як поглиблений 

етап профконсультаційного процесу 

Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних 

наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 
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Розвиток професійної самосвідомості молодого 

вчителя 
Тринус Олена Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений 
секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України.  

 
Розвиток емоційного інтелекту вчителів 

мистецьких дисциплін 

Соцька Галина Іваніва – доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, заступник директора з 

науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

 

Виступи учасників 

Науково-методичні засади неформальної освіти топ-

менеджерів міжнародних організацій 

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, 

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України. 

 

Психологічний супровід кроскультурної підготовки 

майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Канади 

Баранова Лілія Миколаївна – старший викладач 

кафедри іноземних мов Державного університету 

телекомунікацій. 

 

Світ сучасних професій: урок-квест для учнів 

початкових класів 

Білоус Оксана Іванівна – вчитель вищої категорії, 

вчитель-методист спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №41 ім. 

З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови 

Шевченківського району м. Києва. 

 

Для нотаток 
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  Кар’єрне консультування в умовах неформальної 

освіти  

Ващенко Любов Іванівна – аспірант Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України. 
 
Психологічні особливості професійної самореалізації 

особистості як головного феномену її особистісної 
зрілості 

Вінник Наталія. Дмитрівна – кандидат 
психологічних наук, старший викладач кафедри загальної, 
вікової та педагогічної психології Інституту людини 
Київського Університету імені Бориса Грінченка. 

 

Виявлення та активізація особистісно-професійних 

ресурсів майбутніх вчителів початкових класів у 

Федеративній Республіці Німеччині 

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових 

класів загальноосвітньої школи № 226 м. Києва. 

 

Особливості профорієнтаційної роботи у процесі 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання  

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри педагогіки і психології, голова 

циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка. 
 
Дошкільна освіта Німеччини та України у 

зіставленні: сфери прояву активності педагога та 
очікувані освітні результати 

Гончаренко Алла Миколаївна – кандидат 
педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник 
кафедри методики та психології дошкільної і початкової 
освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 
 
 

Використання інтерактивних форм роботи в 

умовах бібліотек 

Шарошкіна Наталія Геннадіївна – молодший 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України. 

 

Проблема пошуку та активізації особистісно-

професійних ресурсів педагогів 

Шевенко Алла Миколаївна – молодший науковий 

співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Психолого-педагогічні умови розвитку духовно-

моральних цінностей майбутніх педагогів 

Шкіренко Олена Віталіївна – кандидат 

психологічних наук, старший викладач кафедри методики 

мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Польський досвід виявлення та активізації 

особистісно-професійних ресурсів майбутніх учителів 

англійської мови 

Штепура Алла Павлівна – викладач кафедри 

прикладної лінгвістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

 

«…Навчи мене, вчителю, працювати…» організація 

ранньої профорієнтації молодших учнів у початковій 

школі 

Штома Людмила Наумівна – завідувач бібліотеки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України. 
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  Виявлення та активізація особистісно-професійних 

ресурсів майбутніх ІТ-менеджерів  
Горетько Тетяна В’ячеславівна – старший викладач 

кафедри іноземних мов Державного університету 
телекомунікацій. 

 

Психологічний супровід людей третього віку в 

Республіці Польщі 
Гришко Вікторія Вікторівна – аспірант Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України. 

 
Профорієнтація учнів з особливими освітніми 

потребами: складнощі та можливі шляхи їх вирішення 
Даюб Оксана Анатоліївна – асистент вчителя СШ 

№206 м. Києва. 
 
Психологічний супровід дистанційного навчання 

вчителів в системі післядипломної освіти 
Дятленко Наталія Михайлівна – кандидат 

психологічних наук, доцент Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

 
Сучасна профорієнтація. Професії майбутнього: як 

вижити на ринку праці в епоху роботів 
Заєць Іван Віталійович – молодший науковий 

співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Казки і думки: читаємо казки для розуміння себе і 

розвитку мислення 

Завойська Тетяна Анатоліївна – факультет 

кібернетики Київського Університету. 

 

Стратегічне мислення як уміння фіксуватися на 

довгострокову перспективу в професійному виборі 

Іванова Оксана Вікторівна – кандидат 

психологічних наук, молодший науковий співробітник, 

Гендерна ідентичність як чинник професійного 

самовизначення особистості в юнацькому віці 

Співак Любов Миколаївна – доктор психологічних 

наук, доцент, професор кафедри теоретичної та 

консультативної психології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

 

Сучасні запити педагогів щодо форм професійного 

навчання та психологічного супроводу на перехідних 

етапах професійного розвитку  

Становських Зінаїда Ліландівна – кандидат 

психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Поліваріантність професійної кар’єри у контексті 

професійної мобільності як елементу системи 

професійного розвитку особистості 

Сургунд Наталія Анатоліївна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки 

Хмельницького національного університету. 

 

Використання соціальних мереж у профорієнтації 

Татауров Віктор Петрович – викладач кафедри 

інформатики Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

 

Гендерний вимір профпридатності  

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат 

психологічних наук, науковий співробітник відділу психології 

праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. 

 

Підготовка вчителів до профорієнтаційної роботи з 

учнями інклюзивного навчання 

Четверікова Наталя Володимирівна – аспірант 

відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 
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  відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Психологічні особливості кар’єрного 

консультування 

Ігнатович Олена Михайлівна – кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу психології праці 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України. 

 

Особливості професіогенезу майбутніх психологів-

консультантів 

Каліщук Світлана Миколаївна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних 

наук Кіровоградського економічного інституту ДВНЗ 

«Київського аціонального економічного університету імені 

Вадима Гетьмана». 

 

Психологічний супровід підготовки державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування до 

професійної діяльності 

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат 

філософських наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України. 

 

Психологічний супровід навчання батьків у 

питаннях виховання дітей дошкільного віку 

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Екологія робочого місця – вибір сучасної молоді 

Лупійко Людмила Василівна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та 

консультативної психології Національного педагогічного 

Андрагог – нова спеціальність в класифікаторі 

професій  

Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник відділу 

психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Гендерна тема у діяльності Педагогічного музею 

України. Виставка «Жіночі обличчя в науці» 

Рудницька Тетяна Олександрівна – старший 

науковий співробітник Педагогічного музею України. 

 

Психологічний супровід розвитку духовної 

свідомості вчителів в умовах неформальної освіти 

Саченко Ніна Василівна – асистент вихователя 

закладу дошкільної освіти №280 м. Києва. 

 

Позитивні казки 

Сидорчук Юлія Вікторівна – адміністратор 

Психологічного консультативно-тренінгового центру під 

керівництвом професора Е. О. Помиткіна. 

 

Гендерні стереотипи та особливості професійного 

розвитку вихователів-методистів закладів дошкільної 

освіти 

Смольникова Галина Валентинівна – кандидат 

психологічних наук, доцент Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

Психологічні механізми професійного зростання 

вчителів: зарубіжний досвід 

Соцька Марія Вікторівна – аспірантка Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України. 
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 університету імені М. П. Драгоманова. 

 

Психологічний супровід професійного розвитку 

вчителів у Республіці Польщі 

Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових 

класів Уладівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Літинського району Вінницької області. 

 

Конкурси як майданчик професійного зростання 

педагогів закладів дошкільної освіти міста Києва 
Меленець Людмила Іванівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри методики та психології 
дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

 

Особливості професійної орієнтації учнівської 

молодів умовах освітнього округу  

Морін Олег Леонідович – кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник лабораторії трудового виховання Інституту 

проблем виховання НАПН України. 

 

Інноваційні форми дистанційного та змішаного 

навчання 

Мерзлякова Олена Леонідівна – кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та 

педагогічних інновацій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

Психопрофілактична тренінгова робота в процесі 

курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Олексенко Світлана Валер’янівна – викладач 

кафедри історичної та громадянської освіти Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Формування ціннісного ставлення до праці у 

молодших школярів як сучасна проблема сімейного і 

шкільного виховання 

Охріменко Заріна Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії 

трудового виховання Інститут проблем виховання НАПН 

України. 

 

Активізація особистісно-професійних ресурсів 

педагогів закладів дошкільної освіти у процесі підвищення 

кваліфікації 
Пазюк Світлана Андріївна – викладач кафедри 

методики та психології дошкільої і початкової освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

 

Психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт 

Парасєй-Гочир Аліна Олександрівна – аспірантка 

відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Психологічний супровід професійного розвитку 

студентів закладу вищої педагогічної освіти 
Піддячий Володимир Миколайович – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

Роль стратегій вирішення проблем у подоланні 

професійного стресу та вигорання вчителів початкової та 

середньої школи Греції 

Постригач Надія Олегівна – кандидат біологічних 

наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 

освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 
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