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Шановні учасники! 

 

Запорізький національний університет щиро вітає вас на І Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної 

освіти: новації, досвід та перспективи», яка проходитиме 10 квітня 2020 р.  

 

 

 

Робоча мова конференції: українська, польська, англійська. 

 

 

Тематичні напрями роботи конференції 

 

Секція 1. Актуальні проблеми розвитку вищої освіти в Україні в контексті 

інтеграції в європейський культурно-освітній простір: історія, теорія та практика 

Секція 2. Організація освітнього процесу в Новій українській школі 

Секція 3. Інноваційний менеджмент в сучасній освіті 

Секція 4. Підготовка фахівців для дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Секція 5. Інноваційні технології в дошкільній педагогіці 

Секція 6. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи 

Секція 7. Соціально-педагогічні технології в сучасних реаліях 

Секція 8. Соціальна-педагогічна підтримка суб’єктів інклюзивного освітнього 

простору 

Секція 9. Перспективні шляхи безперервного професійного розвитку та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників: міжнародний і вітчизняний досвід 
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тел.: (0612) 228–75–45 

E-mail: sppznuzp@ukr.net 
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СЕКЦІЯ 1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В 

КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ 

ПРОСТІР: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Адамчук Юлія Дмитрівна – ад’юнкт Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) – 

Особливості змісту, форм і методів підготовки молодших інспекторів 

прикордонної служби 

Антонов Олексій Володимирович – асистент кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут», 

кандидат педагогічних наук – Застосування проєктної технології в іншомовній 

підготовці майбутніх медичних фахівців 

Бабкін Владислав Володимирович – аспірант Університету імені Альфреда 

Нобеля (м. Дніпро) – Мотиваційний компонент інформаційно-аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук 

Березюк Олена Станіславівна – професор кафедри педагогіки, професійної 

освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, професор – Дидактичні моделі 

формування полікультурної компетентності в майбутніх учителів 

Березюк Юлія Валеріївна – викладач КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут», кандидат педагогічних наук – Дидактичні основи побудови підручника 

іноземної мови зарубіжного видання 

Бикова Вікторія Олександрівна – доцент кафедри педагогіки та психології 

Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), кандидат педагогічних наук – 

Мотиви сучасної молоді щодо вибору майбутньої професії та закладу вищої 

освіти 
Білявець Сергій Якович – заступник ректора (проректор) з наукової роботи 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького (м. Хмельницький), доктор педагогічних наук – Сучасні методичні 

підходи до формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників 
Бірук Наталія Петрівна – асистент кафедри педагогіки, професійної освіти та 

управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана 

Франка – Готовність майбутніх спортивних тренерів до науково-дослідницької 

діяльності під час навчання у закладі вищої освіти 

Бобир Ольга Ігорівна – аспірант Університету імені Альфреда Нобеля 

(м. Дніпро) – Зміст мотиваційно-ціннісного компоненту художньо-естетичного 

світобачення майбутніх художників 

Борейчук Денис Геннадійович – ад’юнкт Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) – 

Особливості діагностики сформованості організаційної культури майбутніх 

офіцерів-прикордонників 

Бочарова Олена Анатоліївна (Bocharova Olena) – професор Інституту 

педагогіки дошкільної і початкової освіти, доктор хабілітований в галузі педагогіки 

Педагогічного університету ім. Комісії Едукації Народової в Кракові (м. Краків, 

Польща) – Цінність освіти для майбутнього розвитку молодих людей 
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Веретенко Тетяна Григорівна – професор кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, професор – Формування дослідницької 

компетентності майбутніх соціальних працівників 
Власенко Ольга Миколаївна – доцент кафедри педагогіки, професійної освіти 

та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент – Технології громадянської освіти 

в зарубіжних країнах 

Волік Анатолій Олександрович – доцент кафедри фізичної реабілітації 

Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), кандидат медичних наук – 

Особливості організації здоров’язберігаючого педагогічного процесу закладах 

вищої освіти 
Волківський Микола Володимирович – старший викладач кафедри 

спортивних дисциплін, ігор і туризму ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Інноваційні технології в 

підготовці студентів до професійної діяльності 

Гловацький Сергій Віталійович – методист предметів художньо-естетичного 

профілю, лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради – 

Використання ігрових технологій в процесі викладання мистецьких дисциплін 

Губар Микола Григорович – доцент кафедри мистецьких дисциплін та 

методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» – Творчий розвиток студентів в процесі 

народно-інструментального виконавства 

Дем’янюк Юрій Анатолійович – начальник науково-дослідного відділу 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук, доцент – 

Особливості розвитку освітнього середовища вищого військового навчального 

закладу засобами ІКТ 

Дерстуганова Наталя Вікторівна – викладач кафедри богослов’я та 

гуманітарних дисциплін Класичного приватного університету – Освітнє середовище 

духовних закладів освіти: зміст та особливості 

Дияк Вадим Валерійович – доцент кафедри педагогіки та соціально-

економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних 

наук, доцент – Аналіз результатів експериментального дослідження системи 

соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної 

освіти у НАДПСУ 
Діденко Олександр Васильович – головний науковий співробітник 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького (м. Хмельницький), доктор педагогічних наук, професор – 

Теоретичні та методичні підходи до формування організаційної культури 

майбутніх офіцерів-прикордонників 

Дніпрова Ольга Андріївна – доцент кафедри педагогіки та психології 

Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), кандидат медичних наук – 

Синдром емоційного вигорання у лікарів-хірургів 
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Дудукалова Олександра Сергіївна – аспірант Бердянського державного 

педагогічного університету – Сучасні вимоги до професійної діяльності майбутніх 

інженерів-педагогів економічного профілю 

Желанов Дмитро Володимирович – аспірант Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – Досвід реалізації освіти 

впродовж життя в Норвегії 
Завгородня Наталія Григорівна – завідувач кафедри офтальмології 

Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор – 

Концептуальні положення професійно-спрямованої підготовки фахівців у галузі 

медицини 

Зосименко Оксана Вікторівна – доцент кафедри педагогіки, спеціальної 

освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент – Тайм-менеджмент як складова 

професійної підготовки керівника 

Івашкова Тетяна Олександрівна – доцент кафедри теорії та історії держави і 

права та приватно-правових дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), 

кандидат педагогічних наук, доцент – Тенденції підготовки офіцерів прикордонної 

поліції до роботи з персоналом 

Ігнатюк Ольга Анатоліївна – професор кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор педагогічних 

наук, професор – Готовність до інноваційної педагогічної діяльності майбутніх 

докторів філософії як стратегія і результат якості підготовки в технічному 

університеті 

Ісламова Олександра Олегівна – доцент кафедри англійської мови 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат філософських наук – Тенденції 

підготовки офіцерів поліції в США в умовах глобалізації 

Іщенко Ірина Володимирівна – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії 

Педагогічного коледжу КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» ЗОР (м. Запоріжжя) – Гуманістична спрямованість педагогічних 

технологій 
Калинюк Наталія Валеріївна – старший викладач кафедри англійської мови 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук – Тенденції 

формування професійної комунікативної компетентності офіцерів прикордонної 

поліції в країнах ЄС 
Карась Олена Дмитрівна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Сучасний стан створення 

і функціонування документів у сфері вищої освіти України 

Каричковський Василь Дмитрович – доцент кафедри маркетингу, 

менеджменту та управління бізнесом Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, доцент; Каричковська 

Світлана Петрівна – доцент кафедри української та іноземних мов Уманського 

національного університету садівництва, кандидат педагогічних наук, доцент – 

Теоретичні основи самостійної роботи студентів в умовах модернізації системи 

вищої освіти 
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Карпенко Антоніна Петрівна – старший викладач кафедри мистецьких 

дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Особливості організації 

вокально-хорової в умовах педагогічного університету 

Ковальчук Валентина Антонівна – доцент кафедри педагогіки, професійної 

освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, доцент – Освітньо-виховне 

середовище закладу професійної освіти як фактор розвитку особистості 

майбутнього фахівця 

Колос Микола Григорович – доцент кафедри мистецьких дисциплін і 

методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» – Особливості організації вокально-хорової 

підготовки студентів в умовах педагогічного університету 

Косенко Юлія Григорівна – викладач кафедри іноземних мов Сумського 

національного аграрного університету – Комунікативне спрямування в навчанні 

української мови як іноземної 

Косова Ірина Анатоліївна – викладач КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» – Соціокультурні аспекти навчання іноземної мови 

Курінна Алла Феліксівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент – 

Етична природа фахового становлення ритора-вихователя в умовах освітніх 

змін 

Курок Віра Панасівна – завідувач кафедри технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

доктор педагогічних наук, професор – Проблеми розвитку технологічної освіти в 

Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору 

Лавренова Марія Василівна – доцент кафедри теорії та методики початкової 

освіти Мукачівського національного університету, кандидат педагогічних наук, 

доцент – Проблеми професійної підготовки та особистісного розвитку педагога 

Левицька Олександра Олексіївна – аспірант Університету імені Альфреда 

Нобеля (м. Дніпро) – Щодо особливостей консультативної діяльності психолога в 

бізнес середовищі 

Лещенко Олена Геннадіївна – доцент кафедри соціальної педагогіки та 

спеціальної освіти Запорізького національного університету, кандидат педагогічних 

наук – Нормативно-правові засади формування толерантності у студентської 

молоді 
Лісіцин Віталій Вікторович – доцент кафедри філософії та суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, кандидат філософських наук, доцент – Концептуальне та 

нормативно-правове забезпечення дитиноцентричної освіти в Україні 

Логімахова Оксана Анатоліївна – методист кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

педагогічних кадрів – Інноваційні тенденції в мистецькій освіті 

Ляшко Микола Павлович – доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент – Специфіка 

професійної мотивації навчальної діяльності студента 
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Марченко Сергій Миколайович – викладач Житомирського військового 

інституту – Аналіз структури інформаційно-аналітичної діяльності при вивченні 

базових дисциплін курсантами військових інститутів 

Машталер Анатолій Миколайович – доцент кафедри транспортних засобів та 

спеціальної техніки Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук – 

Особливості методики викладання дисципліни «Автомобільна підготовка та 

бойові машини» для майбутніх офіцерів-прикордонників 

Мирончук Наталія Миколаївна – доцент кафедри педагогіки, професійної 

освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент – Підготовка майбутніх 

викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності засобами 

професійно орієнтованих ситуацій 

Мирошніченко Віталій Олександрович – асистент Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), аспірант – 

Мотиваційний вплив інноваційних технологій у вищій освіті 

Мірошніченко Валентина Іванівна – начальник кафедри педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), доктор 

педагогічних наук, доцент – Особливості викладання дисципліни «Педагогічна 

майстерність» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня 

Монастирна Олександра Валентинівна – аспірант Університету імені 

Альфреда Нобеля (м. Дніпро) – Використання iнтерактивних технологiй у 

професiйнiй пiдготовцi майбутнiх фахiвцiв з прикладноï лiнгвiстики 

Новосьолова Валентина Іванівна – старший науковий співробітник відділу 

навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України 

(м. Київ), кандидат педагогічних наук – Засвоєння учнями ліцею особливостей 

інформаційних мовленнєвих жанрів 

Носаченко Тетяна Борисівна – доцент кафедри мистецьких дисциплін і 

методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент – 

Використання арт-технологій в сучасній мистецькій освіті 

Осьмук Наталія Григорівна – доцент кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних 

наук, доцент – Формування інноваційної культури українського вчителя на досвіді 

реформаторської педагогіки кінця XIX – поч. XX cт. 

Павлюк Тетяна Григорівна – ад’юнкт Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) – 

Особливості змісту підготовки майбутніх офіцерів до роботи з персоналом в 

сучасних умовах 
Панасенко Альона Вікторівна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Реалізація білінгвального 

навчання студентів-бакалаврів через діяльнісний підхід на заняттях з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

Пеня Вікторія Володимирівна – аспірант Університету імені Альфреда 

Нобеля (м. Дніпро) – Формування ключових компетентностей майбутніх 

психологів: виклики та суперечності 
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Попова Альона Олексіївна – старший викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені 

Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук – Підготовка майбутніх соціальних 

працівників до розвитку соціального підприємництва 
Пуглій Володимир Вікторович – старший викладач кафедри менеджменту 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» – Новітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців 

Пшенична Олена Олександрівна – ад’юнкт Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) – 

Дидактичні особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до 

застосування методів аналізу ризиків 

Райко Валерій Вікторович – професор кафедри національної безпеки (в сфері 

прикордонної діяльності) та управління Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), 

доктор педагогічних наук, професор – Розвиток критичного мислення офіцерів-

прикордонників в магістратурі 

Райко Сергій Валерійович – ад’юнкт Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) – 

Дидактичні особливості розвитку правової компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників 

Резнік Світлана Миколаївна – доцент кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат педагогічних наук, 

доцент – Розвиток викладацького лідерства у майбутніх магістрів освітніх, 

педагогічних наук 

Сапожников Станіслав Володимирович – професор кафедри педагогіки та 

психології Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), доктор педагогічних 

наук, професор – «Психологічний захист» та його роль у забезпеченні 

«захищеності» та «беззахисності» суб’єкта в професійно-педагогічному 

спілкуванні 

Сидорчук Нінель Герандівна – професор кафедри педагогіки, професійної 

освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор – Особливості професійно-

педагогічної підготовки студентів університетів 

Ставицький Олег Миколайович – начальник кафедри оперативного 

мистецтва Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), доктор педагогічних наук, доцент – 

Актуальні проблеми формування професійної готовності молодших інспекторів 

прикордонної служби до професійної діяльності 
Стеценко Володимир Іванович – старший викладач кафедри менеджменту 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» – Інноваційні тенденції професійної підготовці майбутніх вчителів 

Сущенко Роман Віталійович – професор кафедри транспортних технологій, 

доктор педагогічних наук, доцент Національного університету «Запорізька 

політехніка» – Педагогізація процесу формування управлінської культури 

майбутніх інженерів залізничного транспорту в закладах вищої освіти 
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Тимченко Марина Юріївна – аспірант Житомирського державного 

університету імені Івана Франка – Роль художньо-проєктної діяльності в 

підготовці фахівця 

Ткаченко Олена Миколаївна – старший викладач кафедри мистецьких 

дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук – 

Мистецькі технології в професійній підготовці майбутніх вчителів музичного 

мистецтва 

Турбар Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки та 

психології освітньої діяльності Запорізького національного університету, кандидат 

педагогічних наук – Реалізація принципу інтернаціоналізації вищої освіти в 

Україні в контексті євроінтеграції 

Тушко Клавдія Юріївна – доцент кафедри педагогіки та соціально-

економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних 

наук, доцент – Використання основних положень теоретико-методологічних 

підходів у розвитку правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників 

Форостюк Тетяна Вікторівна – доцент кафедри початкової освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент – Використання активних форм 

роботи в процесі підготовки майбутніх фахівців 

Цибульська Таміла Євгенівна – доцент кафедри офтальмології Запорізького 

державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент – 

Застосування інтерактивних технологій у викладанні офтальмології студентам 

медичного університету 
Шаравара Віктор Володимирович – аспірант Університету імені Альфреда 

Нобеля (м. Дніпро) – Формування прогностичної компетентності магістрантів 

як сучасна наукова проблема 

Швець Ольга Григорівна – старший викладач кафедри терапії, фармакології, 

клінічної діагностики та хімії Сумського національного аграрного університету, 

кандидат педагогічних наук – Використання діджитал-методик в сучасній 

хімічній освіті студентів 

Шевченко Наталія Федорівна – завідувач кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності Запорізького національного університету, доктор психологічних наук, 

професор; Шевченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри онкології та онкохірургії 

Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор – 

Інтеграція змісту навчання як засіб удосконалення професійної підготовки майбутніх 

фахівців у закладах вищої освіти 
Шумовецька Світлана Павлівна – старший викладач кафедри педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук, 

доцент – Професійна культура офіцера-прикордонника: особливості формування 

Яценко Світлана Леонідівна – доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та 

управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, кандидат педагогічних наук, доцент – Педагогічні засади професійно-

особистісного розвитку здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти  
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СЕКЦІЯ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Агаєва Анна Самірівна – здобувач вищої освіти; Павленко Євген 

Анатолійович – старший викладач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини Маріупольського державного університету – Значення рухливих ігор на 

уроках  фізичної культури в умовах Нової української школи 

Апухтіна Вікторія Валеріївна – викладач кафедри соціальної педагогіки та 

спеціальної освіти Запорізького національного університету – Значення керівних 

функцій та саморегуляції у навчальній діяльності молодших школярів 

Бєкєтова Світлана Євгенівна – вчитель Мелітопольського ліцею № 9 – 

Мелітопольський ліцей № 9 – як ліцей майбутнього (проєкт) 

Бєлан Наталія Станіславівна – вчитель англійської мови Запорізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології 

Запорізької міської ради Запорізької області – Формування ключових 

компетентностей учнів основної школи в процесі вивчення англійської мови 

Боімбетова Діана Хасанбоївна – здобувач освіти; Іщенко Ірина 

Володимирівна – викладач-методист Педагогічного коледжу Хортицької 

національної навчально-реабілітаційної академії – Гра як провідний метод навчання 

учнів Нової української школи 
Васильченко Лілія Володимирівна – завідувач кафедри дидактики та методик 

навчання природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук, доцент – 

Інтегрований підхід до викладання природничих предметів в умовах НУШ 

Віслогузова Ірина Едуардівна – здобувач освіти; Іщенко Ірина 

Володимирівна – викладач-методист Педагогічного коледжу Хортицької 

національної навчально-реабілітаційної академії – Використання інтерактивних 

технологій навчання в початкових класах нової української школи 
Галаєвська Людмила Вікторівна – молодший науковий співробітник 

Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ) – Професійні функції вчителя Нової 

української школи 

Горошкіна Олена Миколаївна – головний науковий співробітник відділу 

навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ), доктор 

педагогічних наук, професор – Метапредметні функції української мови в 

освітньому процесі закладів загальної середньої освіти 

Груба Таміла Леонідівна – декан історико-філологічного факультету; 

професор кафедри української мови та літератури Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор педагогічних 

наук, доцент – Лінгводидактичні аспекти формування мовної особистості 

старшокласника 

Дядечко Анастасія Костянтинівна – здобувач вищої освіти; Тимофєєва 

Ірина Борисівна – доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного 

університету, кандидат педагогічних наук – Освітнє середовище у початкових 

класах за концепцією Нової української школи 

Дяченко Марія Дмитрівна – професор кафедри дошкільної та початкової 

освіти Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, доцент – 

Методичний супровід ігрової діяльності на уроках англійської мови в початковій 

школі 
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Кучкіна Катерина Олегівна – здобувач освіти; Бикова Тетяна Борисівна – 

викладач-методист Педагогічного коледжу Хортицької національної навчально-

реабілітаційної академії – Використання методів арт-терапії в роботі вчителя 

початкових класів 

Мілюкова Наталія Петрівна – вчитель музичного мистецтва Мелітопольської 

загальноосвітньої школи № 1 Мелітопольської міської ради Запорізької області – 

Інноваційні технології на уроках  музичного мистецтва 

Моляка Інна Володимирівна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Основні напрями 

формування фонетичної компетентності учнів початкових класів в умовах нової 

української школи 

Налізко Інна Сергіївна – здобувач вищої освіти; Тимофєєва Ірина Борисівна 

– доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету, 

кандидат педагогічних наук – Інтегровані уроки в початковій класах нової 

української школи 

Овсієнко Яніна Миколаївна – директор КЗ «Малобілозерська спеціалізована 

естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт»» ЗОР, кандидат педагогічних 

наук – Новітні підходи до професійної підготовки старшокласників в умовах 

закладу освіти мистецького спрямування 

Ольмезова Альона Іванівна – здобувач вищої освіти; Воєвутко Наталя 

Юріївна – доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент – Проблеми формування успішної 

особистості дитини у сім’ї 

Павленко Віта Віталіївна – доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та 

управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, кандидат педагогічних наук, доцент – Художня освіта учнів у початковій 

школі Польщі 

Пєтік Юлія Олександрівна – учитель; Репетун Тетяна Валентинівна – 

учитель Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 Запорізької міської ради 

Запорізької області – Організація освітнього процесу в Запорізькому 

багатопрофільному ліцеї № 99 в контексті Нової української  школи 

Попович Олена Володимирівна – завідувач дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Івушка» Запорізької міської ради Запорізької 

області – Лінгво-риторична освітня технологія як засіб формування  мовленнєвої 

та комунікативної компетентності майбутнього першокласника в концепції 

Нової Української школи 

Потапова Наталя Валеріївна – викладач; Отрошко Тетяна Феліксівна – 

старший викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 

менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради – Особливості використання коміксів на уроках у початковій школі 

Редько Валерій Григорович – завідувач відділу навчання іноземних мов 

Інститут педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент – Тенденції 

оновлення змісту навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназій: 

компетентнісний підхід 

Ремньова Ніна Юріївна – аспірант Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка – Технологія розвитку критичного 

мислення як засіб формування ключових компетентностей молодших школярів 
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Самофалова Анастасія Сергіївна – здобувач освіти; Юрченко Костянтин 

Іванович – викладач-методист Педагогічного коледжу Хортицької національної 

навчально-реабілітаційної академії – Формування сприятливого психологічного 

клімату в колективі молодших школярів 
Сидоренко Наталія Володимирівна – викладач кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук – Організація освітнього процесу в 

початковій школі засобами інноваційних технологій 
Сирцова Ольга Миколаївна – доцент кафедри філософії та суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, кандидат історичних наук, доцент – Глибинне навчання як 

основа формування конкурентоспроможної особистості випускника школи 

Ситнік Анастасія Віталіївна – здобувач вищої освіти; Задорожна-

Княгницька Леніна Вікторівна – завідувач кафедри педагогіки та освіти 

Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, доцент – 

Нетрадиційні форми співпраці вчителя  з батьками в умовах партнерства 

Солдатєнко Ольга Василівна – директорка Запорізького багатопрофільного 

ліцею № 99 – Розвиток та саморозвиток життєтворчих пріоритетів 

особистості учня в умовах реалізації авторської моделі школи 

Тимошенко Юлія Юріївна – учитель української мови та літератури 

Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької 

міської ради – Використання технології ед’ютейнмент на уроках української 

мови та літератури 
Тригуб Ірина Анатоліївна – заступник директора Опорного навчального 

закладу «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Бориспільської районної ради Київської області – 

Залучення біографічного контексту в процесі вивчення художнього твору 

Трубачова Вікторія Ярославівна – здобувач вищої освіти; Тимофєєва Ірина 

Борисівна – доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного 

університету, кандидат педагогічних наук – Використання інформаційних 

технологій в умовах Нової української школи 

Упатова Ірина Петрівна – професор кафедри природничих дисциплін 

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктор 

педагогічних наук, доцент; Заїка Олена Сергіївна – здобувач вищої освіти – 

Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої 

освіти 

Халемендик Надія Павлівна – старший викладач кафедри філософії та 

суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР – «Hard and soft skills» як засіб 

формування життєвих компетентностей при вивченні іноземних мов 

Хоренко Кароліна Сергіївна – здобувач вищої освіти; Тимофєєва Ірина 

Борисівна – доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного 

університету, кандидат педагогічних наук – Створення шкільного простору, що 

мотивує учнів до навчання в рамках НУШ 
Цебро Яна Ігорівна – доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат економічних наук, доцент – Грантрайтинг в закладах освіти: проблеми, 

перспективи 
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Чугуєнко Світлана Валеріївна – вихователь дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Івушка» Запорізької міської ради 

Запорізької області – Значимість участі дошкільників в конкурсі ораторського 

мистецтва як фактора формування риторичної особистості майбутнього учня 

Нової Української школи 

Шоловій Марія-Тереза Ігорівна – асистент кафедри початкової та дошкільної 

освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені 

Івана Франка – Організація інтегрованого навчання молодших школярів 

засобами ІКТ 
Юсюк Крістіна Ігорівна – здобувач освіти; Іщенко Ірина Володимирівна – 

викладач-методист Педагогічного коледжу Хортицької національної навчально-

реабілітаційної академії – Використання сучасних педагогічних технологій в 

освітньому процесі НУШ 

Яценко Таміла Олексіївна – головний науковий співробітник відділу 

навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник – Міжмистецька взаємодія у 

шкільному курсі української літератури 
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СЕКЦІЯ 3 

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 
Атрощенко Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти – Самоменеджмент як інструмент професійного зростання 

вчителя 

Блохіна Валентина Юріївна – аспірант Університету імені Альфреда Нобеля 

(м. Дніпро) – Соціально-психологічний клімат як основа розвитку колективу 

Бойченко Олег Ігорович – здобувач вищої освіти Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Проблематика інновацій у 

педагогіці 
Гром Олена Алімівна – аспірант Університету імені Альфреда Нобеля 

(м. Дніпро) – Основи формування командної взаємодії маркетологів 

Куліченко Алла Костянтинівна – доцент кафедри іноземних мов 

Запорізького державного медичного університету, кандидат педагогічних наук, 

доцент – Організація медичних освітніх досліджень студентів у США 

Курант Оксана Євгенівна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Коучинг як засіб реалізації 

стилю інноваційного менеджменту в ЗВО 

Міщенко Оксана Вікторівна – старший науковий співробітник відділу 

навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, 

кандидат педагогічних наук – Компетентнісно орієнтовані завдання в процесі 

жанрово-стильового аналізу епічних творів на уроках української літератури в 

10 класі профільної школи 

Петриченко Лариса Олексіївна – перший проректор; професор кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктор педагогічних 

наук, доцент – Використання проєктних технологій у інноваційному 

менеджменті під час підготовки майбутніх учителів Нової української школи 

Погомій Милана Петрівна – здобувач вищої освіти; Нетреба Марина 

Михайлівна – доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного 

університету, кандидат філологічних наук – Освітній заклад як джерело 

формування інноваційної культури 

Старокожко Ольга Миколаївна – доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент – Трансверсальний характер управління 

поліпарадигмальним освітнім простором 
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СЕКЦІЯ 4 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ТА 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Акімова Олена Михайлівна – доцент кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент 

– Показники готовності майбутніх учителів до створення інклюзивного 

освітнього простору початкової школи 

Антонова Олена Євгеніївна – завідувач кафедри педагогіки, професійної 

освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор – Застосування 

інтерактивних методів навчання у підготовці магістрів початкової освіти до 

реалізації концептуальних засад нової української школи 

Бердар Оксана – здобувач вищої освіти; Фенчак Любов Михайлівна – 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент – Особливості організації 

моніторингу якості освіти як важливого інструменту в умовах сучасних реформ 

Блудова Юлія Олександрівна – викладач кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради, кандидат педагогічних наук – 

Особистість вчителя Нової української школи в умовах реалізації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії 

Голубенко Сніжана Михайлівна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Інтегративна 

компетентність майбутніх учителів початкової школи: зміст та структура 

Гончар Наталія Петрівна – старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії, кандидат педагогічних наук – Впровадження онлайн-сервісів у процес 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти як вимога сучасності 
Граб Мар’яна Василівна – аспірант Мукачівського національного 

університету – Актуальні питання підготовки майбутніх педагогів Данії та 

Норвегії 

Дмитренко Аліна Павлівна – асистент кафедри теорії і методики дошкільної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка – Творчість як чинник формування професійної компетентності 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

Дмитренко Аліна Павлівна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Творчість як чинник 

формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти 

Зданевич Лариса Володимирівна – завідувач кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

доктор педагогічних наук, професор – Підготовка майбутніх вихователів ЗВО до 

соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в інклюзивних групах 
Зенченко Тетяна Федорівна – старший викладач кафедри теорії і методики 

початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук – Формування у майбутніх 
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фахівців початкової освіти здатностей до провадження професійної діяльності 
на засадах академічної свободи та доброчесності 

Ільїна Олена Олексіївна – викладач кафедри педагогіки, психології 

початкової освіти та освітнього менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради – Особливості гендерного 

виховання в початковій школі 

Кожевнікова Лариса Василівна – доцент кафедри мистецьких дисциплін і 

методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент – 

Новітні тенденції в професійній підготовці майбутніх учителів 

Корольова Людмила Михайлівна – старший викладач КЗ «Хортицька 

навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, кандидат педагогічних наук – Оптимізація 

субʼєкт-субʼєктної навчальної взаємодії майбутніх учителів початкових класів в 

умовах креативного освітнього середовища закладу вищої освіти 

Коханська Світлана Володимирівна – викладач кафедри інструментально-

виконавських дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – Музично-

виконавська підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва з 

використанням сугестивних технологій 

Крамська Світлана Григорівна – доцент кафедри методики мистецьких 

дисциплін Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С.Макаренка, кандидат педагогічних 

наук, доцент – Новітні технології в професійній підготовці майбутніх учителів 

Кузьма-Качур Марія Іванівна – доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних 

наук – Розвиток у молодших школярів екологічної культури як важливого 

чинника формування життєвої компетентності 

Лавринець Анастасія Павлівна – старший викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти Запорізького національного університету, кандидат педагогічних 

наук – Використання технології сторітеллінгу в процесі професійної підготовки 

майбутніх вихователів 

Литвинов Андрій Сергійович – старший викладач кафедри теорії і методики 

початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук – Формування у майбутніх 

вчителів початкової школи здатностей до використання інтернет-сервісів у 

професійній діяльності 

Мартинюк Анатолій Кирилович – доцент кафедри мистецьких дисциплін та 

методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», кандидат мистецтвознавства, доцент – 

Інноваційні технології в професійній підготовці майбутніх учителів 

Машкіна Людмила Андріївна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

кандидат педагогічних наук, доцент – Формування інноваційної компетентності 

майбутніх фахівців дошкільної освіти в контексті євроінтеграції 
Молнар Тетяна Іванівна – доцент кафедри теорії та методики початкової 

освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент – 
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до міжкультурної 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу 
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Мочан Тетяна Михайлівна – доцент кафедри теорії та методики початкової 

освіти Мукачівського національного університету, кандидат педагогічних наук, 

доцент – Система підготовки вчителя початкової школи в умовах реалізації 

концепції Нової української школи 

Овдійчук Лілія Миколаївна – докторант кафедри української і зарубіжної 

літератури та методик викладання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, 

доцент – Особливості інтегрованого вивчення дисциплін літературознавчого 

циклу у професійній підготовці майбутніх вчителів української мови та 

літератури 

Онофрійчук Лілія Олегівна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

кандидат педагогічних наук, доцент – Моделювання педагогічних ситуацій як засіб 

формування комунікативної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти 

Петрик Ольга Володимирівна – старший викладач кафедри початкової 

КЗ «Запорізький обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти» ЗОР – 

До проблеми розвитку емоційного інтелекту молодших школярів 

Пісоцька Леоніда Станіславівна – декан факультету дошкільної освіти та 

психології, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент 

– Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх фахівців дошкільної 

освіти як умова конкурентоспроможності 

Плугіна Альона Петрівна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Зміст підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-

компетентності 

Пріма Дмитро Анатолійович – старший викладач кафедри cоціальної роботи 

та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки, кандидат педагогічних наук – Рефлексивна позиція як особистісне 

утворення майбутнього вчителя початкової школи 

Рожнова Вікторія Миколаївна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Розвиток естетичної 

компетентності майбутніх вихователів засобами декоративно-прикладного 

мистецтва 

Ружицький Валерій Андрійович – директор, викладач кафедри мистецьких 

дисциплін КЗВО «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» КОР, кандидат 

педагогічних наук – Формування професійної мобільності майбутніх вчителів в 

умовах педагогічного коледжу 

Самсонова Олена Олександрівна – доцент кафедри дошкільної та початкової 

освіти Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук – 

Саморозвиток майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти як педагогічна 

проблема 
Сас Олена Олександрівна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

кандидат педагогічних наук, доцент –  Розвиток творчого підходу у майбутніх 

вихователів до використання мнемотаблиць з дітьми дошкільного віку 
Слижук Олеся Алімівна – доцент кафедри української літератури 

Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент – 
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Синергія підходів у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до 

викладання мовно-літературної галузі 

Сущенко Лариса Олександрівна – завідувач кафедри дошкільної та 

початкової освіти Запорізького національного університету, доктор педагогічних 

наук, доцент; Зубцова Юлія Євгенівна – доцент кафедри дошкільної та початкової 

освіти, кандидат педагогічних наук – Стратегічні підходи до організації науково-

дослідної роботи майбутніх учителів початкової школи в умовах професійної 

підготовки 

Тимофєєва Ірина Борисівна – доцент кафедри педагогіки та освіти 

Маріупольського державного університету, кандидат педагогічних наук – Сучасні 

підходи формування природничо-наукової предметної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів 

Труш Ірина Анатоліївна – аспірант Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка – Підготовка майбутніх вихователів ЗДО 

до розвитку дитячої творчості в процесі оволодіння фаховими дисциплінами 

Феднова Ірина Миколаївна – аспірант Університету імені Альфреда Нобеля 

(м. Дніпро) – Просвітництво батьків дошкільнят щодо правового виховання 

дитини 

Ходаковська Альона Валеріївна – аспірант Запорізького національного 

університету – Особливості використання технологій дистанційного навчання у 

діяльності майбутніх учителів початкової школи 
Цегельник Тетяна Миколаївна – викладач кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик, методист Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії – Особливості формування інклюзивної компетентності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти 

Чорна Ганна Володимирівна – викладач кафедри дошкільної та початкової 

освіти Запорізького національного університету – Сучасна професійна підготовка 

майбутніх фахівців дошкільної освіти 
Шкабаріна Маргарита Андріївна – доцент кафедри української мови та 

літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 

Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук – Розвиток креативних 

здібностей майбутніх учителів української мови та літератури у процесі 

вивчення дисципліни «Виразне читання» 

Юрчук Олексій Іванович – доцент кафедри педагогіки і психології 

Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук – 

Проблема порушення постави у дітей дошкільного віку 
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СЕКЦІЯ 5 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

 

Алешко Валентина Федорівна – старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії – Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму 

використання сучасних інноваційних технологій 
Вінарчук Наталія Миколаївна – аспірант Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Принципи формування здоров’язбережувальної 

компетенції 
Григоренко Галина Іванівна – доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент; Погрібняк Ніна Василівна – старший викладач кафедри 

дошкільної освіти КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР – Своєчасні зміни ігрового середовища в ЗДО: проблеми та пошуки 

Гринько Валентина Іванівна – старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії – Розважальні техніки малювання як інноваційний підхід у формуванні 

творчості дошкільників 
Каптюх Оксана Валеріївна – вчитель-логопед дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Івушка» Запорізької міської ради 

Запорізької області – Організація роботи з батьківською громадськістю засобами 

інтернет-ресурсів в сучасному закладі дошкільної освіти 

Курінна Алла Феліксівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Попович Олена Володимирівна – завідувач; Каптюх Оксана Валеріївна – 

учитель–логопед; Світлана Валеріївна Чугуєнко – вихователь дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Івушка» Запорізької 

міської ради Запорізької області – Розвиток комунікативної компетентності у дітей 

дошкільного віку з порушеннями мовлення засобами лінгвориторичної 

діяльності 
Миськова Наталія Миколаївна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

кандидат педагогічних наук – Методика формування у дітей передшкільного віку 

навичок, орієнтованих на сталий розвиток 
Розгон Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії, кандидат педагогічних наук – Використання інноваційних підходів в 

процесі організації занять з плавання в закладах дошкільної освіти 

Савченко Марина Сергіївна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

кандидат педагогічних наук, доцент – Художній розвиток дітей 5–7 року життя 

засобами театральної діяльності в умовах ЗДО 

Сергеєва Зоя Павлівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – 

Застосування інтелектуальних карт в процесі ознайомлення з предметним 

світом у старшому дошкільному віці 

Фроленкова Надія Олександрівна – старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
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академії, кандидат педагогічних наук – Зарубіжний досвід організації та 

керівництва проекологічною освітою дітей передшкільного віку 

Фурман Ольга Вікторівна – викладач кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; 

вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 29 «Ранкова зірка» – Роль вихователя 

у створенні розвивального середовища в інклюзивних групах закладів дошкільної 

освіти 
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СЕКЦІЯ 6 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Авраменко Уляна Володимирівна – викладач кафедри соціальної педагогіки 

та спеціальної освіти Запорізького національного університету – Оцінка ставлення 

до дітей з інвалідністю в українському суспільстві 

Василинка Марія Іванівна – старший викладач кафедри теорії та методики 

початкової освіти Мукачівського державного університету – Особливості 

проведення уроків музичного мистецтва в інклюзивному освітньому середовищі 

початкової школи 

Гладиш Марія Олександрівна – доцент кафедри соціальної педагогіки та 

спеціальної освіти Запорізького національного університету, кандидат педагогічних 

наук – Сучасна нормативно-правова база інклюзивної освіти 

Грицун Руслана Сергіївна – здобувач вищої освіти Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука – Психолого-

педагогічні аспекти інклюзивного навчання у закладах середньої освіти 
Долинна Кристина Ігорівна – практичний психолог позашкiльного 

навчального закладу «Центр дозвiлля дiтей та юнацтва Вознесенівського району» 

м. Запоріжжя Запорізької міської ради – Сенсорна кімната як умова психологічного 

супроводу дітей з особливими потребами 

Каткова Любов Єгорівна – директор; Притула Ірина Миколаївна – 

заступник директора КЗ «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж»» 

Гуляйпільської міської ради – Інклюзивна компетентність педагога – важливий 

чинник ефективної реалізації інклюзивної освіти в умовах загальноосвітнього 

закладу 

Клочко Оксана Миколаївна – викладач кафедри педагогіки, спеціальної 

освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук – Використання інноваційних педагогічних 

технологій у роботі з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку 

Ковальова Алла Миколаївна – викладач вищої категорії; викладач-методист 

Запорізького гуманітарного коледжу Національного університету «Запорізька 

політехніка» – Використання засобів активного туризму в інклюзивному 

освітньому просторі 

Лалак Наталія Володимирівна – доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних 

наук, доцент – Формування гуманного ставлення до дітей з особливими освітніми 

потребами 

Левіна Наталія Геннадіївна – аспірант Запорізького національного 

університету – Сучасні інноваційні технології в системі корекції мовлення дітей 

молодшого дошкільного віку 

Лехолетова Марина Миколаївна – старший кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук – Моделювання освітнього інклюзивного 

середовища в найкращих інтересах дітей 
Новіцька Інеса Василівна – доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та 

управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, кандидат педагогічних наук – Шляхи організації інклюзивного освітнього 

простору в закладах освіти 



23 

 

Терентьєва Наталія Володимирівна – вчитель початкових класів 

Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59 – Розвиток 

логічного мислення у дітей з особливими освітніми потребами 

Шевченко Оксана Миколаївна – вчитель початкових класів Житомирського 

навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59 – Розвиток 

комунікативних навичок дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми 

потребами 

Ястребова Валентина Яківна – начальник відділу перепідготовки та 

підвищення кваліфікації КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» ЗОР, кандидат педагогічних наук, професор – Сучасні методологічні 

підходи до підготовки фахівців інклюзивної освіти 
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СЕКЦІЯ 7 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

 
Білоконь Наталя Володимирівна – здобувач вищої освіти; Сущенко Лариса 

Олександрівна – завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького 
національного університету, доктор педагогічних наук, доцент – Аналіз методів 

профілактики та корекції девіантної поведінки учнів молодших класів в 
освітньому закладі 

Васюхно Альона Володимирівна – здобувач вищої освіти; Мирончук 

Наталія Миколаївна – доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління 

освітніми закладами, кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного 

університету імені Івана Франка – Особливості пропедевтичної профорієнтаційної 

роботи вчителя початкової школи з учнями 

Гайдаєнко Ірина Василівна – доцент кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент – Когнітивна 

методика навчання мови в середній школі 

Гаркуша Інеса Вікторівна – доцент кафедри педагогіки та психології 

Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), кандидат наук з соціальних 

комунікацій, доцент – Соціальні мережі як засіб освітньої комунікації 

Голованова Тетяна Петрівна – доцент кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності Запорізького національного університету, кандидат педагогічних 

наук, доцент – Досвід Запорізького національного університету у формуванні 

соціальних компетеностей майбутніх фахівців освіти засобами антибулінгових 

програм 

Денисюк Олена Миколаївна – доцент кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент – Підготовка майбутніх соціальних 

працівників до організації системи соціальних послуг особам з інвалідністю в 

умовах об’єднаної територіальної громади 
Дичківська Ілона Миколаївна – завідувач кафедри педагогіки і психології 

(дошкільної та корекційної) психології ім. проф. Т. І. Поніманської, доктор 

педагогічних наук, професор Рівненського державного гуманітарного університету; 

Савчук Марія Анатоліївна – здобувач вищої освіти – Формування моральної 

компетентності старших дошкільників засобами українського фольклору 

Дуля Аліна Володимирівна – аспірант Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка – Соціально-педагогічна підтримка дружин і 

дітей учасників бойових дій в умовах громадських організацій 
Єфремова Галина Леонідівна – доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти 

та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Зосименко Оксана Вікторівна 

– завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент – Причини та фактори булінгу в шкільному середовищі 

Заверико Наталія Віталіївна – завідувач кафедри соціальної педагогіки та 

спеціальної освіти Запорізького національного університету, кандидат педагогічних 

наук, професор – Професійна соціалізація старшокласників в умовах 

трансформації суспільства 

Квасник Ольга Віталіївна – доцент кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного 
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технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат 

педагогічних наук; Сухіна Анна Сергіївна – здобувач вищої освіти – Тренінгові 

технології у розвитку креативності під час навчання 

Кірюхіна Марина Володимирівна – аспірант Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського – Педагогічні умови ефективної 

гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі 

Кішиш Ірина Юріївна – здобувач вищої освіти; Хаджинова Ірина 

Володимирівна – асистент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського 

державного університету – Коучинг як сучасна технологія в освіті 

Коваль Діана Володимирівна – аспірант Університету імені Альфреда Нобеля 

(м. Дніпро) – Корекційна та превентивна діяльність психолога як засіб вихованого 

впливу на особистість 

Колісник Олександр Олександрович – завідувач навчальної лабораторії 

Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ», викладач – 

Дослідження використання застосування інформаційно-комунікативних 

технологій у сфері фахової передвищої освіти 
Кушнір Ірина Миколаївна – доцент кафедри мовної підготовки 1 Навчально-

наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, кандидат педагогічних наук, доцент – Дискурсивна 

лінгвометодична технологія у навчанні української мови як іноземної 

Лютий Вадим Петрович – доцент кафедри соціальної роботи та соціальної 

педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент – Якість та ефективність соціальної роботи з 

сім’єю та дітьми: теоретичний аспект 
Лях Тетяна Леонідівна – завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної 

педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент – Соціально-педагогічна підтримка сімей 

учасників бойових дій в умовах територіальної громади: реалії та виклики 
Мунтян Світлана Віталіївна – доцент кафедри слов’янської філології 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук – Розвиток 

діалогічного мовлення в аспекті соціалізації особистості учня 

Новицька Єлизавета Олегівна – здобувач вищої освіти; Новицька Світлана 

Миколаївна – вчитель початкових класів Комунальний заклад «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15» – Інноваційні технології для Нової 

української школи 

Окуневич Тетяна Григорівна – доцент кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент – Інноваційні 

технології у практиці навчання студентів ЗВО 

Павлюк Роман Олександрович – заступник директора з науково-методичної 

та навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент – Формування дослідницької 

компетентності фахівців із соціальної роботи з числа «практиків без дипломів» 
Пентилюк Марія Іванівна – професор кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, професор – Мовленнєвий 

розвиток учнів середніх шкіл і студентів-філологів 

Петрочко Жанна Василівна – професор кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 
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доктор педагогічних наук, професор – Соціально-педагогічна робота з кризовою 

сім’єю в умовах об’єднаної територіальної громади 
Старих Ірина Владленівна – викладач; Старих Катерина Олександрівна – 

викладач Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Окремі аспекти 

розвитку інформаційної культури майбутніх інженерів у закладі вищої освіти 

України 

Суліцький Вадим Володимирович – доцент кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент – Підготовка майбутніх 

соціальних працівників до соціальної медіації 
Трібє Антон Юрійович – викладач кафедри соціальної роботи та соціальної 

педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка – Роль 

ігрових технологій в соціально-педагогічній роботі з дітьми учасників бойових дій 
Файдюк Олена Валентинівна – аспірант Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка – Соціально-психологічний портрет жінки-

учасниці бойових дій 
Швед Ольга Володимирівна – доцент кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат соціологічних наук – Профілактика жорстокого поводження з 

дітьми в сім’ях учасників бойових дій 
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СЕКЦІЯ 8 

СОЦІАЛЬНА-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ ІНКЛЮЗИВНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

Головченко Ніна Іванівна – провідний науковий співробітник Інституту 

педагогіки НАПН України (м. Київ), кандидат педагогічних наук, доцент – Роль 

сучасної української літератури у формуванні толерантного суспільства 

Дашевська Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) – 

Підготовка туристичних гідів до обслуговування осіб з особливими потребами як 

соціально-педагогічна проблема 

Клішевич Наталія Анатоліївна – директор Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент – 

Соціально-педагогічна підтримка студентів з інвалідністю в умовах закладу 

вищої освіти 
Лях Тетяна Леонідівна – завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної 

педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент – Соціально-педагогічна підтримка сімей 

учасників бойових дій в умовах територіальної громади: реалії та виклики 
Мамай Наталія Олександрівна – завідувач навчальної лабораторії соціальної 

педагогіки та психології Запорізького національного університету – Технології 

психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом 
Пасько Катерина Миколаївна – доцент кафедри практичної психології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 

філософських наук, доцент – Роль партнерських стосунків між вчителями та 

батьками дитини з обмеженими можливостями здоров᾿я у сучасній школі 

Салата Каріна Олександрівна – аспірант Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка – Соціальна підтримка батьків дітей з 

порушеннями зору в умовах громадських організацій м. Києва 

Сапіга Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри соціальної роботи 

та соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук – Оцінювання якості соціальних послуг батькам 

дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах закладу дошкільної освіти 
Соловйова Тетяна Геннадіївна – доцент кафедри соціальної педагогіки та 

спеціальної освіти Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук – 

Соціально-педагогічні умови супроводу студентів зі складними порушеннями розвитку 

у закладах вищої освіти: інклюзивний аспект 

Спіріна Тетяна Петрівна – доцент кафедри соціальної роботи та соціальної 

педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент – Соціально-педагогічна підтримка сімей, які виховують 

дітей з інвалідністю в умовах об’єднаної територіальної громади 
Шевченко Надія Олександрівна – здобувач вищої освіти; Воробйова Алла 

Вікторівна – доцент кафедри практики іноземних мов Херсонського державного 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент – Англіцизми у сучасній термінології 

спеціальної освіти 

Юдковська Вікторія Василівна – практичний психолог Комунального закладу 

«Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради – 

Адаптація дітей з особливими освітніми потребами до навчання в школі  
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СЕКЦІЯ 9 

ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 

МІЖНАРОДНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 

Андрос Мирослав Євгенійович – старший викладач кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) – Розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в 

умовах дистанційного навчання 

Бабич Галина Іванівна – вчитель математики Запорізької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 65 Запорізької міської ради Запорізької області – 

Професійний саморозвиток сучасного вчителя: сутність та характеристика  
Бурик Марина Сергіївна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Формування 

самоосвітньої компетентності у процесі безперервного професійного розвитку 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій 

Бурчак Станіслав Олександрович – докторант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук, 

доцент – Історико-педагогічні дослідження проблеми розвитку творчості 

особистості 

Гуменюк Віра Василівна – завідувачка кафедри менеджменту та освітніх 

технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент – Розвиток особистісно-професійного 

потенціалу керівника ЗЗСО від допрофесіоналізму до суперпрофесіоналізму 

Гущина Наталія Іванівна – доцент кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України (м. Київ), кандидат педагогічних наук, доцент – Технології 

дистанційного навчання педагогічних працівників 

Дубасенюк Олександра Антонівна – професор кафедри педагогіки, 

професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор – Підготовка 

педагога-дослідника в університеті в умовах безперервної освіти 

Івахненко Олена Михайлівна – доцент кафедри офтальмології Запорізького 

державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент – 

Неформальна та інформальна освіта як спосіб безперервного професійного 

розвитку 
Ігнатенко Наталія Вікторівна – декан педагогічного факультету 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», кандидат педагогічних наук, професор – Інноваційні тенденції 

професійного розвитку викладачів вищих навчальних закладів в освітніх реформ 
Каганцова Тетяна Миколаївна – аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка – Участь у конкурсах 

фахової майстерності – один із компонентів самоосвітньої складової 
професійного розвитку педагога закладу позашкільної освіти 

Касьян Сергій Петрович – завідувач кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту 
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освіти» НАПН України (м. Київ), кандидат педагогічних наук – Цифрові технології в 

підвищенні кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти 
Коваленко Світлана Миколаївна – доцент кафедри практики англійської 

мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
кандидат педагогічних наук, доцент – Зміст професійної підготовки андрагогів 

(британська практика) 
Ковальова Світлана Василівна – завідувач кафедри суспільно-гуманітарної 

освіти Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент – Мистецькі технології в 

підвищенні кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти 

Ковтун Оксана Анатоліївна – доцент кафедри менеджменту, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент – Професійний розвиток 

викладача вищого навчального закладу в період освітньої реформи 

Козич Ірина Володимирівна – доцент кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності Запорізького національного університету, кандидат педагогічних 

наук, доцент – Конфліктологічна готовність як основа формування 

конфліктологічної компетентності викладача ЗВО 

Кондратова Людмила Григорівна – доцент кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ), кандидат педагогічних наук, доцент – 

Використання цифрових технологій в процесі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Конончук Інна Валеріївна – старший викладач Національного університету 

біоресурсів і природокористування (м. Київ) – Сфери діяльності перекладачів-

випускників німецьких університетів 

Кузнецова Оксана Вікторівна – доцент кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту КЗ  «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент 

– Сучасні аспекти підвищення кваліфікації педагогічних працівників Нової 

української школи 

Малашевська Ірина Анатоліївна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та 

методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», доктор педагогічних наук, доцент – 

Розвиток професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів 

освіти в умовах реформи мистецької освіти 

Мартинюк Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри мистецьких 

дисциплін та методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор мистецтвознавства, 

професор – Професійний розвиток викладачів вищих навчальних закладів в умовах 

педагогічного університету 
Пінчук Діана Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти – Особистісно орієнтована освіта – важлива складова 

саморозвитку вчителя ХХІ ст. 
Пономаренко Ольга Вікторівна – декан факультету соціальної педагогіки та 

психології Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, 

доцент – Функції та ролі магістрів психології в умовах неформальної освіти 
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Романов Леонід Анатолійович – старший викладач кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) – Технології веб-квесту в професійній 

діяльності викладачів 

Саржевська Людмила Едуардівна – доцент кафедри офтальмології 

Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент – 

Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійному безперервному розвитку 

Саржевський Сергій Никодимович – доцент кафедри психіатрії, 

психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького 

державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент – Сучасні 

потреби та можливості безперервного післядипломного удосконалення у сфері 

медицини 

Сиваш Сніжана Володимирівна – викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти Запорізького національного університету університету – 

Акмеологізація післядипломного педагогічного процесу: нова стратегія 
Сударева Галина Федорівна – старший викладач кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти – Розвиток професійної компетентності педагога в умовах 

підвищення кваліфікації: технологічна складова 
Ткаченко Наталія Миколаївна – завідувач аспірантури та докторантури 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

кандидат педагогічних наук, доцент – Ефективність педагогічної системи 

формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов: результати 

педагогічного експерименту 

Харламенко Валентина Борисівна – доцент кафедри управління професійною 

освітою Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
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