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СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ 
 

Голова: 

Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, академік НАПН 

України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Заступники голови: 

Дудар Василь Леонідович, кандидат історичних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи та інноваційної діяльності ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

 

Члени програмного комітету: 

Ewa Pancer-Cybulska, dr. hab., professor of UE, head of Department of Economic 

Policy and European Regional Studies, Wroclaw University 

of Economics, Wroclaw, (Poland). 

Hristo Katrandjiev, Ph.D. Professor, Head of Department «Marketing and Strategic 

Planning» at University of National and World Economy 

(Bulgaria). 

Хітов Мітко, доктор економіки, кафедра маркетингу і стратегічного планування 

Університету національного і світового господарства 

(Болгарія). 

Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, директор Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства, 

виконавчий директор Спілки архівістів України.  

Ковтанюк Юрій Славович, кандидат історичних наук, директор Центрального 

державного електронного архіву України.  

Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри україністики Інституту російської і української 

філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані 

(Польща). 

Мага Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, директор Центральний державний архів 

зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). 
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Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри архівознавства та спеціальних галузей 

історичної науки Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, голова Спілки архівістів 

України. 

 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Мірошніченко Денис Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Тимченко Руслана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Шимченко Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Овсієнко Алла Сергіївна, викладач кафедри документознавства та методики 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

5 лютого 2021 року 

 

9.00 – 16.00 – обговорення учасниками конференції надісланих матеріалів 

на сайті університету https://phdpu.edu.ua/ у розділі «Наукова діяльність» – 

«Інтернет конференція». 

16.00 – 17.00 – підбиття підсумків конференції.  

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

СЕКЦІЯ 1. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СВІТОВОГО РІВНЯ 

 

Керівник секції: Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, 

доцент 

 

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

«Документно-інформаційні комунікацій у сучасному міжнародному 

соціокультурному просторі». 

 

Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри україністики в Інституті російської і української філології 

Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща). 

«Дистанційне навчання: пошуки ефективних шляхів» 

 

Литвин Андрій Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики професійної підготовки, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Перспективи розвитку професійної освіти в умовах 

інтернаціоналізації». 

 

Меньшиков Владимир Васильевич, доктор социологических наук, 

профессор, Даугавпилсский университет (Латвия). 

«Социологи об искусственной социальности». 

 

Мірошніченко Денис Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Проблеми розвитку сучасного європейського інформаційно-

комунікаційного середовища». 

https://phdpu.edu.ua/
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Ніколаєв Микола Ілліч, доктор історичних наук, професор кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Особливості міжнародного освітнього процесу в закладах вищої освіти 

на сучасному етапі». 

 

Носаченко Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри географії, екології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Екологічна складова у підготовці вчителів природничих дисциплін в 

університетах країн Скандинавії». 

 

СЕКЦІЯ 2. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ОСВІТИ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

 

Керівник секції: Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, 

доцент 

 

Ewa Pancer-Cybulska, dr. hab., professor of UE, head of Department of 

Economic Policy and European Regional Studies, Wroclaw University of Economics, 

Wroclaw, (Poland). 

«Polish Economy during Covid19 Pandemic». 

 

Красножон Неоніла Григорівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди». 

«Сучасне правове регулювання програмного забезпечення країн 

європейського союзу в контексті комунікацій глобалізованого світу (на 

прикладі досвіду Латвії для України)».  

 

Хітов Мітко, доктор економіки, кафедра маркетингу і стратегічного 

планування Університету національного і світового господарства (Болгарія).  

«Digitalization of education in new of economy» 

 

Малишко Віталіна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

«Взаємодія ЗВО із головним розпорядником коштів». 

 

Hristo Katrandjiev, Ph.D. Professor, Head of Department «Marketing and 

Strategic Planning» at University of National and World Economy (Bulgaria). 

«Educational marketing features: the experience of the European Union and 

Ukraine». 



7 

 

СЕКЦІЯ 3. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Керівник секції: Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, 

професор 

 

Каленич Володимир Миколайович, доцент кафедри журналістики, 

реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського.  

«Медіаграмотність як складова професійної компетентності 

майбутнього педагога». 

 

Перчук Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку і оподаткування, старший викладач кафедри 

професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди».  

«Підготовка фахівців сфери обслуговування в межах компетентнісного 

підходу: зарубіжний досвід». 

 

Чумаченко Дар’я Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

викладач, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 

«Методичні засади навчання стилістики і культури офісної 

документації майбутніх педагогів професійного навчання». 

 

Яременко Світлана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Державний університет телекомунікацій. 

«Інноваційні тенденції в побудові інформаційного суспільства в Україні». 

 

 

СЕКЦІЯ 4. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ ТА АРХІВІСТІВ 

У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Ковтанюк Юрій Славович, кандидат історичних наук, директор 

Центрального державного електронного архіву України. 

 

Барабаш Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Центральноукраїнський національний технічний університет.  

«Прогресивні напрями інформатизації бібліотек закладів вищої освіти». 

 

Білан Яна Анатоліївна, викладач економічних та природничих 

дисциплін, завідувач гуманітарно-економічного відділення, Державний вищий 

навчальний заклад «Київський механіко-технологічний коледж». 

«Електронний документообіг в Україні. Законодавче регулювання». 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Говоровська Ольга Олександрівна, доктор історичних наук, доцент 
кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди».  

«Інформаційно – комунікативні аспекти в умовах сучасного освітнього 

процесу». 

 

Глєбова Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Центральноукраїнський національний технічний університет. 

«Прогресивні напрями інформатизації бібліотек закладів вищої освіти» 

 

Дрок Павло Валерійович, кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди».  

«Поняття первинних документів та вимоги до їх оформлення». 

 

Іващенко Альона Ігорівна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет іменні 

Григорія Сковороди». 

«Формування мотивації до професійного саморозвитку майбутніх 

документознавців». 

 

Ляшенко Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики професійної підготовки, Інженерно-педагогічний 

факультет НПУ імені М. П. Драгоманова. 

«Роль і місце навчальної дисципліни «Маркетинг» в системі підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання з документознавства». 

 

Овсієнко Алла Сергіївна, викладач кафедри документознавства та 

методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет іменні Григорія Сковороди». 

«Практична складова професійної підготовки майбутніх фахівців-

документознавців». 

 

Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, 

Центральноукраїнський національний технічний університет.  

«Зв’язки з громадськістю як сфера професійної діяльності». 

 

Передерій Наталія Олександрівна, викладач діловодства, голова 

циклової комісії діловодства, соціальної роботи та суспільних дисциплін, 

Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко-технологічний 

коледж». 
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«Ділове листування: проблемні питання та шляхи вирішення». 

 

Сіропол Володимир Олександрович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди». 

«Захист інформації як один із ключових аспектів у підготовці сучасних 

фахівців з документознавства в Україні». 

 

Тимченко Руслана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди». 

«Практична підготовка студентів як визначальна складова 

професіоналізму майбутніх фахівців-документознавців». 

 

 

СЕКЦІЯ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Керівник секції: Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

 

Брехунець Ніна Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Використання на заняттях з історії України кінофотовідео 

документів, як важливий чинник виховання неупередженого ставлення 

здобувачів вищої освіти до історичних фактів і подій». 

 

Завальнюк Інна Яківна, доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

«Мовні електронні ресурси в організації самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії». 

 

Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри документознавства та методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Органи студентського самоврядування у ЗВО як платформа 

можливостей для творчої самореалізації для здобувачів вищої освіти». 
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Климович Світлана Миколаївна, кандидатка філологічних наук, 

доцентка кафедри української філології та журналістики, Херсонський 

державний університет. 

«Документознавчі дисципліни в підготовці студента-філолога». 

 

Кулик Олена Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

української лінгвістики та методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Основні форми забезпечення успішної адаптації студентів-випускників 

до професійної діяльності». 

 

Личук Марія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри романо-германських мов перекладу НУБіП України.  

«Нові лінгвістичні парадигми в лінгвістиці: вимога часу чи лінгвістична 

мода». 

 

Мартос Світлана Андріївна, кандидатка філологічних наук, доцентка 

кафедри української філології та журналістики, Херсонський державний 

університет. 

«Документознавчі дисципліни в підготовці студента-філолога».  

 

Носаченко Тетяна Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Готовність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей до 

освітнього процесу у дистанційному режимі». 

 

Овсієнко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української мови, Київський університет імені Бориса Грінченка.  

«Дуальна система освіти як основа підготовки висококваліфікованого 

фахівця в сучасних ЗВО України». 

 

Семашко Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри журналістики та мовної комунікації НУБіП України.  

«Інтеграція інформаційної медіаграмотності в навчальному процесі 

здобувачів вищої освіти». 

 

Січкаренко Галина Геннадіївна, доктор історичних наук, 

професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державний 

Університет Телекомунікацій. 

«Університет, інформаційне суспільство та інформаційна культура». 
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Телегуз Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету НПУ 

ім. М.П. Драгоманова.  

«Інноваційні принципи дослідження антропології повсякденного побуту: 

мікроісторичний метод та макроісторичний висновок». 

 

Телегуз Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України історичного факультету НПУ ім. М.П. Драгоманова.  

«Національна ідентичність українців у ХІХ ст.: наукові теорії та 

інтерпретації в навчальному процесі». 

 

 

СЕКЦІЯ 6. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ 

ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА 

ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ 

 

Керівник секції: Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, 

професор 

 

Алієва Тетяна Миколаївна, викладач, Білоцерківський коледж сервісу 

та дизайну. 

«Інноваційні методи і технології організації навчального процесу. 

Дуальна система освіти як один із методів реформування системи підготовки 

фахівців-діловодів». 

 

Базилевич Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».  

«Особливості застосування інноваційної технології Кросфіт в процесі 

фізичної підготовки майбутніх вчителів». 

 

Біловус Леся Іванівна, доктор історичних наук, кандидат філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, 

Яблонська Наталія Мирославівна, кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський 

національний університет. 

«Блог в інтернет-комунікації як еволюція епістолярного жанру». 

 

Богатько Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови факультету філології й журналістики імені Михайла 

Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 

«Методика викладання української мови в новій українській школі: 

лінгводидактичний аспект». 
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Бойко Ольга Олексіївна, аспірантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.  

«Вигадані мови як засіб вираження концепту СВІЙ/ЧУЖИЙ в 

художньому дискурсі фентезі». 

 

Великдан Юлія Віталіївна, старший викладач кафедри теорії і методики 

технологічної освіти та комп’ютерної графіки, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Дидактичні особливості підготовки майбутніх вчителів технологій в 

умовах дистанційного навчання». 

 

Віннічук Алла Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент завідувач 

кафедри української літератури факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. 

«Форми навчальних занять із літературознавчих дисциплін та методика 

їх проведення у закладах вищої освіти». 

 

Вовкодав Вікторія Олександрівна, молодший науковий співробітник 

науково-методичного відділу охорони культурної спадщини, національний 

історико-етнографічний заповідник «Переяслав».  

«Досвід використання інституційного депозитарію ePHSHEIR як 

інструменту відкритої освіти». 

 

Вовкодав Сергій Михайлович, старший науковий співробітник Музею 

космосу, національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».  

«Використання безпілотних літальних апаратів у науково-освітній 

діяльності». 

 

Гайдаєнко Ігор Васильович, кандидат історичних наук, учений 

секретар, національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».  

«Досвід використання сучасної автоматизованої системи «Фоліум» для 

обліку документальних джерел». 

 

Данилко Валентина Миколаївна, викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання  і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет іменні Григорія Сковороди».  

«Впровадження інноваційних оздоровчих технологій у практику 

фізичного виховання початкової школи Сковороди». 

 

Калмиков Олег Валентинович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  
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«Підвищення якості навчання студентів економічних спеціальностей 

шляхом впровадження інновацій в освітній процес». 

 

Кардаш Лариса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української лінгвістики та методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Сторітеллінг як один із методів викладання української мови». 

 

Корнієнко Оксана Вікторівна, викладач, Білоцерківський коледж 

сервісу та дизайну. 

«Перевернуте навчання як одна з ключових тенденцій освітніх 

технологій сучасності». 

 

Костусяк Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Волинського національного університету імені Лесі 

Українки.  

«Діалогово-комунікаційні та інтеграційні технології у викладанні курсу 

«Академічна риторика». 

 

Коцур Роман Володимирович, викладач кафедри загальної історії, 

правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Використання інтерактивних технологій  у процесі викладання 

суспільствознавчих дисциплін». 

 

Кравченко Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Інноваційні методи розвитку особистісних якостей школярів в процесі 

фізкультурно-оздоровчої роботи». 

 

Красов Олександр Іванович, викладач кафедри теорії та методики 

фізичного вихованя і спорту, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

«Інноваційні методи організації та проведення уроків фізичної культури 

в молодших класах загальноосвітньої школи у вивченні стройових вправ за 

варіативним модулем «Гімнастика»». 

 

Левченко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди».  

«Вивчення лексики в аспекті актуальних проблем екології української 

мови». 
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Масицька Тетяна Євгенівна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови Волинський національний університет 

імені Лесі Українки.  

«Українська мова як іноземна: особливості навчання на платформі 

Zoom». 

 

Межов Олександр Григорович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Волинського національного університету імені Лесі 

Українки.  

«Формування правописної компетентності майбутнього вчителя-

словесника в умовах дистанційного навчання: інноваційний підхід». 

 

Мельник Ірина Анатоліївна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови ВНУ імені Лесі Українки.  

«Використання інноваційних технологій під час вивчення мовознавчих 

дисциплін у закладах вищої освіти». 

 

Морей Тетяна Василівна, викладач кафедри загальної історії, 

правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Мультимедійні технології у викладанні правознавчих дисциплін у 

закладах вищої освіти України». 

 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди».  

«Академічна доброчесність здобувачів як важлива складова наукової 

діяльності». 

 

Непорожня Ганна Андріївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Новітні методи викладання освітніх програм в реаліях сучасної школи 

України». 

 

Пангелов Борис Петрович, доцент кафедри спортивних дисциплін і 

туризму ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

іменні Григорія Сковороди».  

«Впровадження інноваційних технологій рекреаційно-оздоровчої 

діяльності в освітній процес університетів третього віку». 
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Пангелова Наталія Євгенівна, завідувач, професор кафедри теорії та 

методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет іменні Григорія Сковороди».  

«Роликові ковзани: інноваційний вектор навчання» Зміст програми 

фізкультурно-оздоровчих занять з учнями 5-6 класів. 

 

Пеньковський Валентин Сергійович, кандидат економічних наук, 

викладач кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

«Впровадження методу проектів при підготовці фахівців сфери 

обслуговування». 

 

Польовик Дарія Олександрівна, аспірантка, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди». 

«Iнновацiйнi вияви сленгiзмiв українського газетного дискурсу». 

 

Рубан Алла Олексіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет іменні Григорія Сковороди».  

«Інноваційні методи викладання політичних дисциплін у ЗВО». 

 

Рубан Владислав Юрійович, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

іменні Григорія Сковороди».  

«Особливості застосування фізкультурно-оздоровчих технологій на  

уроках фізичної культури в сільській ЗОШ». 

 

Соловйова Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Інноваційні методи підготовки студентів-істориків: сучасні реалії та 

перспективи розвитку». 

 

Струганець Любов Василівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 

«Особливості викладання лінгвістичних дисциплін в умовах 

дистанційного та змішаного навчання». 

 

Струганець Марія Андріївна, аспірантка кафедри сфери 

обслуговування, технологій та охорони праці, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 
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«Освітні технології формування педагогічної компетентності у закладах 

вищої освіти». 

 

Субіна Оксана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики професійної підготовки, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.  

«Особливості проведення практичних занять з дисципліни «Лінгвістичні 

основи документознавства» в умовах дистанційного навчання». 

 

Тарсакова Ярослава Ярославівна, старший вчитель початкових класів 

спеціалізованої школи № 73 з поглибленим вивченням української мови, 

літератури та українознавства м. Києва.  

«Новий підхід до оцінювання в 3–4 класах НУШ: теорія і практичний 

досвід». 

 

Tанана Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології, перекладу, методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Some problems of professional training of future specialist of foreign 

languages using interactive technologies at higher school». 

 

Титова Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор 

завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

«Актуальні аспекти підготовки педагогів професійного навчання нової 

генерації в умовах пандемії». 

 

Товкун Лідія Павлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

«Інноваційні методи викладання медико-біологічних дисциплін у ЗВО». 

 

Ткаченко Тетяна Валентинівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Інноваційні методи навчання як засіб творчої активності студентів 

закладів вищої освіти». 

 

Троценко Тетяна Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  
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«Ефективність механізмів застосування педагогічних інновацій у 

фізичному вихованні студентів». 

 

Хмельницька Людмила Василівна, кандидат історичних наук, доцент, 

викладач кафедри історії і культури України та спеціальних історичних 

дисциплін ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди».  

«Педагогічні інновації Христини Алчевської в системі народного 

шкільництва другої половини ХІХ – початку ХХ століття». 

 

Холоденко Василь Васильович, аспірант ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 

Сковороди».  

«Основні засади археології в дослідженнях українських дослідників». 

 

Чубань Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української лінгвістики та методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Сторітеллінг як творча розповідь: види, структура». 

 

Шинкар Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри, викладач кафедри української та зарубіжної літератури і методики 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет іменні Григорія Сковороди».  

«Особливості творення фемінітивів у сучасному медіатексті». 

 

 

СЕКЦІЯ 7. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, 

АРХІВОЗНАВСТВА ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА В УМОВАХ 

РОЗВИНУТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Керівник секції: Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник 

 

Бова Віта Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, 

провідний науковий співробітник НДФ «Музей народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини».  

«Пошуковий потенціал сучасних on-line ресурсів для просопографічних 

досліджень». 

 

Бурлак Діана Миколаївна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 



18 

 

«Формування креативної компетентності  майбутніх вчителів історії: 

теоретичний аспект». 

 

Власенко Лариса Григорівна, вчитель історії та правознавства, 

Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 

«Використання архівних матеріалів на уроках історії в середній школі». 

 

Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, директор Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства, виконавчий директор Спілки архівістів 

України. 

«Специфіка використання норм авторського права в архівних установах 

України на сучасному етапі». 

 

Грукач Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Нормативно-правове забезпечення архівної справи в Україні: тенденції 

розвитку». 

 

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Аналіз сучасних тенденцій професійної підготовки архівістів у ВНЗ 

України». 

 

Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

«Інформаційний документ в системі зв’язків з громадськістю». 

 

Клименко Юлія Василівна, викладач, Білоцерківський коледж сервісу 

та дизайну. 

«Міжнародний досвід розвитку архівної справи з використанням 

інформаційних технологій (практика впровадження інформаційних технологій 

у роботу архівних установ)». 

 

Костенко Оксана Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Нормативно-правове забезпечення захисту інформації в сучасній 

Україні: проблеми та шляхи їх подолання». 
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Курченко Тетяна Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Кафедра історії та 

документознавства.Національний авіаційний університет  

«Міжсекторальні проекти Державного архіву Київської області як засіб 

комунікації із місцевою громадою». 
 

Лисенко Андрій Андрійович, кандидат історичних наук, доцент  

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Підготовка архівістів у вишах України в умовах пандемії». 

 

Нагайко Катерина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник науково-дослідного відділу «Музей «Заповіту» Т. Г. 

Шевченка», національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».  

«Використання медіа технологій як засіб популяризації музейних установ 

(на прикладі Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка НІЕЗ «Переяслав»». 

 

Нагайко Тарас Юрійович, кандидат історичних наук, завідувач 

науково-дослідного відділу історичного краєзнавства, національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав».  

«Вивчення та популяризація архівних документів з історії населених 

пунктів Переяславщини: аспекти співпраці НІЕЗ «Переяслав» та ЦДІАК 

України (на прикладі фонду № 57, «Генеральний опис Лівобережної України 

1765–1769 років»)». 

 

Ткаченко Олеся Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«До питання про історію вивчення інженерії програмного забезпечення у 

сфері захисту інформації в Україні у ХХІ ст.». 

 

Черепанов Андрій Ігорович, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Мотиваційні механізми активізації інноваційної суддівської діяльності: 

сучасні практики та перспективи». 

 

Юрченко Ольга Андріївна, кандидат історичних наук, доцент, 

Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних 

комунікацій. Кафедра історії та документознавства.  

«Міжсекторальні проекти Державного архіву Київської області як засіб 

комунікації із місцевою громадою». 
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ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»  

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ІV Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції  

 

«ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ» 

 

5 лютого 2021 року 

 
 

 

 

Упорядники та координатори конференції:  

 

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди»; 

Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди». 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету: 08401, Київська область, м. Переяслав, 

вул.Сухомлинського 30, корп. 1, к. 312. 

e-mail: kaf.dz@ukr.net 
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