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НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 

 

НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

ЛУК’ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 

директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 

СОТСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА  

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

ХОМИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

ЩЕРБАК ОЛЬГА ІВАНІВНА  

доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, 

директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 

АНІЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

ХЛЄБНИКОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

 9 червня 2021 року 

 

Місце проведення: платформа ZOOM 

 

14.00 – 14.15    Відкриття Читань 
 
14.15 – 16.00    Пленарне засідання «Педагогічна наука і практика: видатні 

особистості» 

16.10 – 17.45    Секційні засідання: 
1) Видатний вчений-педагог Олена Степанівна Дубинчук. 
2) Освіта впродовж життя у контексті психолого-

педагогічних досліджень. 
3) Андрагогічні засади професійної підготовки фахівців. 
4) Неформальна освіта різних категорій дорослих 

як  ресурс регіонального розвитку. 
5) Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері 

освіти дорослих. 
6) Розвиток освіти дорослих в Україні та зарубіжжі. 

 
17.45 – 18.00    Підсумки ІХ Всеукраїнських педагогічних читань 
 
Регламент: 

Для доповідей – до 20 хв. 

Для виступів – до 10 хв. 

Для повідомлень – до 5 хв. 

 

 
Щоб приєднатися до зустрічі в ZOOM, скористайтеся посиланням: 

 
https://us02web.zoom.us/j/83207440835?pwd=ZnR1eXZFVk5UZGplaGh1VFdBZEpGdz09 

 
Ідентифікатор конференції: 832 0744 0835 

 
Код доступу: 507446 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

«ПЕДАГОГІЧНА НАУКА І ПРАКТИКА: ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ» 

 

14.00 – 16.00       Платформа ZOOM 

 

Модератор: 

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

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Доповіді: 

Яскраві особистості, талановиті педагоги, дослідники від Бога … 

Ничкало Нелля Григорівна  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

(академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 

 

Дружба довжиною в життя … 

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

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Спогади, що зігрівають душу 

Мальований Юрій Іванович – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, член-кореспондент НАПН України, вчений секретар Відділення загальної 

середньої освіти НАПН України 

 

Людина. Вчений. Педагог 

Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент 

НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка 

 

Життя як віддзеркалення доби 

Комаровська Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, завідувач 

лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання 

НАПН України 

 

Видатні постаті у педагогічній науці: науково-педагогічні обрії 
життєвого шляху 

Ковальчук Ера Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач кафедри професійної освіти Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 
Про покликання Вченого: Семен Устимович Гончаренко 
Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 
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ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ 

 

16.10 – 17.45       Платформа ZOOM 

 

Забезпечення якості освіти дорослих в умовах глобалізаційних процесів 

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Підготовка магістрантів з освітніх наук: андрагогічний аспект 

Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Методичні засади розвитку андрагогічної компетентності науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти 

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України 

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти як складова 

професійного розвитку майбутнього фахівця туризму 

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту 

України 

 

Готовність педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих 

до  освоєння нових освітніх професій 

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, 

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Тенденції реформування освіти дорослих в Україні в умовах європеїзації 

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри психології, педагогіки і туризму Київського національного лінгвістичного 

університету 



6 

 

Підготовка майбутніх керівників закладів освіти: андрагогічний аспект 

Герасимова Ірина Геннадіївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Психологічна готовність педагогічного персоналу до сучасних 

соціально-освітніх тенденцій у професійній діяльності 

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Психологічна готовність педагогічного персоналу університетів 

третього віку до роботи з літніми людьми 

Коваленко Олена Григорівна – доктор психологічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Неформальна та інформальна освіта як механізм соціальної адаптації 

людей третього віку 

Огієнко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Особливості психологічного здоров’я педагогів НУШ 

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 

 

Вектори розвитку та системні помилки людиноцентричної освіти 

Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Методи семантичної ідентифікації та документування результатів 

неформального й інформального навчання 

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

 

«Університет третього віку» як соціально-педагогічна послуга 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Формування суб’єктивного образу професійного майбутнього 

у непередбачуваних умовах 

Султанова Лейла Юріївна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Виховання учнів засобами музейної педагогіки 

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Вчитель Нової української школи: вектори професійного розвитку 

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

Світові тенденції розвитку неформальної освіти дорослих у ХХІ столітті 

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ 

 

Актуалітети особистісно-професійного розвитку викладача закладу 

фахової передвищої освіти 

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

педагогіки і психології Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка 

 

Професійна підготовка сучасного вчителя: проблеми та орієнтири 

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної 

освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Розвиток комунікативного компоненту психологічної готовності 

до  педагогічної діяльності вчителя НУШ в умовах карантину 

Іванова Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, науковий 

співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Акмеологічний аспект розвитку андрагогічної компетентності 

викладача закладу післядипломної педагогічної освіти 

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 
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Професійний розвиток вчителів в умовах неформальної освіти: досвід 

скандинавських країн  

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Освіта дорослих в Австрії в умовах пандемії 

Марусинець Маріанна Михайлівна – кандидат філологічних наук, старший 

дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної 

освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

Професіоналізація педагогів у контексті освіти впродовж життя 

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Організаційні форми центрів безперервної освіти в Туреччині  

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  

 

Від ідеї до впровадження: чи змінилася школа за останні 5 років?  

Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Лрофесійний саморозвиток педагогів закладів післядипломної освіти 

андрагогічний аспект  

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України 

 

Андрагогічний підхід у мистецько-педагогічній освіті 

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Результати навчання дорослих: логіка унаочнення в освітньо-

професійних програмах закладів вищої освіти 

Строкань Оксана Вікторівна − кандидат технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного  
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Підвищення гендерної компетентності педагогів Нової української 

школи 

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Навчання старших дорослих в університетах третього віку: 

мотиваційний аспект 

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший 

дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України 

 

Сучасні технології професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти 

Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Психологічні особливості розвитку педагогічних цінностей впродовж 

життя 

Шкіренко Олена Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри мовно-літературної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Кроскультурні аспекти підготовки майбутніх учителів англійської мови 

в Канаді в контексті неперервної освіти 

Баранова Лілія Миколаївна – викладач кафедри ділової іноземної мови 

та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій 

 

Неформальна освіта різних категорій дорослих: можливості 

та перспективи 

Ващенко Любов Іванівна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Андрагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи 

у Федеративній Республіці Німеччина 

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи 

№ 226 м. Києва  

 

Перспективи розвитку неформальної освіти ІТ-менеджерів у США та 

в  Україні 

Горетько Тетяна В’ячеславівна – старший викладач кафедри іноземних мов 

Державного університету телекомунікацій 
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Андрагогічні принципи навчання літніх людей в університетах 

третього віку Республіки Польща 

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру 

«Освіта для майбутнього» 

 

Педагогічна практика як невід’ємна склпдова професійної підготовки 

вчителя в Австралії 

Кобюк Юлія Миколаївна – старший науковий співробітник відділу зарубіжних 

систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Особливості формування професійної етики педагогічного персоналу 

у закладах вищої педагогічної освіти 

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України  

 

Загальнопедагогічні проблеми навчання і виховання учнів у педагогічній 

спадщині О.С. Дубинчук 

Крамчанін В’ячеслав Михайлович – заступник директора з навчально-

виховної роботи, вчитель фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 Запорізької міської 

ради м. Запоріжжя 

 

Ідеї О.С. Дубинчук щодо запровадження профільного підходу 

до  викладання математики у закладах загальної середньої освіти 

Крамчаніна Раїса Миколаївна – вчитель математики ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 

Запорізької міської ради м. Запоріжжя 

 

Андрагогічний підхід до організації професійного розвитку вчителів 

польської мови в Україні і в Республіці Польща 

Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових класів Уладівської середньої 

загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Літинського району, Вінницької обл. 

 

Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах сьогодення: 

нові виклики та перспективи 

Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Підготовка вчителів у закладах вищої освіти Сінгапуру: змістовий аспект 

Сотська Марія Вікторівна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Формування андрагогічної компетентності магістра освіти 

в університетах Канади 

Степанець Микола Юрійович – аспірант Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

Андрагогічний вимір формування фасилітаційної компетентності 

майбутніх вчителів природничих дисциплін 

Трофіменко Аліна Борисівна – аспірант Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

Позашкільна освіта як важлива складова освіти впродовж життя 

Усатих Тетяна Олексіївна – аспірант Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

Розвиток корпоративної освіти Польщі в історичному контексті 

Філатов Андрій Олександрович – аспірант кафедри психології, педагогіки 

і туризму Київського національного лінгвістичного університету 

 

Застосування андрагогічного підходу до формування професійної 

підготовки майбутніх вчителів початкової освіти 

Ходаківська Сніжана Володимирівна – молодший науковий співробітник 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

Психологічна готовність педагогічних працівників НУШ до розвитку 

компетенції вчитися впродовж життя у здобувачів освіти 

Шевенко Алла Миколаївна – молодший науковий співробітник відділу 

психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України 

 

Андрагогічні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов 

Штепура Алла Павлівна – викладач кафедри прикладної лінгвістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Бібліотека як простір неформальної освіти дорослих 

Штома Людмила Наумівна – завідувач бібліотеки Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 

 

БАНІТ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА  

доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України  

 

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  

 

КОТИРЛО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА 

старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

КОТУН КИРИЛ ВАСИЛЬОВИЧ  

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 

САМКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України  

 

ТРИНУС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 


