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Російсько-українська війна через «окуляри міжнародного 

права» 

 

Цюприк Андрій Ярославович, доктор педагогічних наук, 
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СЕКЦІЯ 2 

АНТРОПОЛОГІЧНІ  

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ 

ПАРАДИГМИ ОСВІТИ  
(початок роботи о 12.30) 
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Деякі аспекти навчання професійній комунікації іноземних 
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антропоцентричної парадигми 
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навчання кафедра інноваційних технологій з педагогіки, 

психології та соціальної роботи,Університет імені 

Альфреда Нобеля, викладач-сумісник  Дніпровського 
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підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки 

НПУ ім. М.П.Драгоманова; 

Слабко Володимир Миколайович, доктор педагогічних 
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доуніверситетської підготовки НПУ ім. М.П.Драгоманова 

Феномен освіти дорослих України 

Тушніцький Назар Ігорович, аспірант Національного 

університету “Львівська політехніка” 



 

 

Проблеми розвитку ціннісних аспектів у професійній 

підготовці майбутніх юристів  

 

 

СЕКЦІЯ 3 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ, 

ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС  

 (початок роботи о 12.30) 

 

Керівники секції: 

Інна В’ячеславівна Варнавська – кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Наталя Миколаївна Дяченко – старший лаборант 

 

Беньковська Наталя Борисівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки, 

Інституту Військово-Морських Сил Національного 

університету «Одеська морська академія 

Структурні компоненти комунікативної компетентності 

фахівця 

 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Аспекти формування алгоритмічного мислення 

 

Гриджук Оксана Євгенівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри філософії, соціології та культурології 

Національного лісотехнічного університету України 
Мовно-комунікативна компетентність фахівця у річищі 

соціально-філософського дискурсу 

 



 

 

Данилюк Сергій Семенович, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри іноземних мов Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Communicative Competence as a Basis of a Communicative-

and-Interactive Process of a Foreign Language Teaching 

 

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, 

професор, доцент кафедри природничих наук і методик 

їхнього навчання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Формування комунікативної компетентності в системі 

підготовки майбутніх вчителів 

 

Довга Тетяна Яківна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри дошкільної та початкової освіти 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

Педагогічний гумор як елемент 

комунікативної компетентності викладача 

 

Дуда Юлія Миколаївна, студентка ІІ курсу спеціальності 

231 Соціальна робота ОП «Соціальна робота», к-ра 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Формування комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців із соціальної роботи в університетах 

 

Єрмак Тетяна Миколаївна, аспірантка Інституту 

педагогіки НАПН України, директорка НВК ліцей №157 м. 

Києва 

Розвиток партнерства для формування лідерських навичок 

учнів закладів загальної середньої освіти  



 

 

Калинич Марія Василівна, аспірантка кафедри 

педагогічних наук, освітнього та соціокультурного 

менеджменту Черкаського  національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

Поліморфізм поняття  перекладацька компетентність 

 

Круць Ярослав Юрійович, студент Хмельницького 

національного університету 

Формування у майбутніх учителів трудового навчання та 

технологій навичок до міжособистісної професійної 

взаємодії 

 

Лещук Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту 

соціокультурної діяльності Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Kомунікативна компетентність фахівця як об’єкт 

міждисциплінарного дослідження 

 

Марченко Ольга Геннадіївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри соціології та психології факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ  

Комунікативна компетентність як передумова 

формування суб’єкта правоохоронної діяльності 

 

Прибора Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка  

Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів медіа 

засобами 

 



 

 

Радул Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, 

доцент Льотної академії Національного авіаційного 

університету  
Соціально-професійна комунікація як фактор розвитку 

професійної самореалізації майбутнього авіафахівця 

 

Руденко Лариса Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри практичної психології та педагогіки, 

Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності; 

Литвин Андрій Вікторович, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри практичної психології та педагогіки 

Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності 

Соціально-філософський контекст комунікативної 

культури фахівця 
 

Самусь Денис Володимирович, студент Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка 

Розвиток комунікативної компетентності майбутнього 

педагога професійного навчання в умовах проведення 

освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій 

 

Совач Катерина Олегівна, старший викладач кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й 

іноземних мов Херсонського державного аграрно-

економічного  університету 

Project activity at English classes as a step to the research 

activity of students of the Faculty of Economics 

Сухенко Інна Миколаївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету;   



 

 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Принципи формування професійного іміджу людини 

 

Фурсенко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри іноземних мов факультету 

маркетингу Київського національного економічного  

університету імені Вадима Гетьмана 

Особливості викладання бізнес англійської у закладі вищої 

освіти 
 

Худенко Ольга Миколаївна, проректор з навчально-

методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії й методики викладання навчальних 

дисциплін Комунального вищого навчального закладу 

Херсонської академії неперервної освіти Херсонської 

обласної ради 

Формування комунікативної компетентності здобувачів 

вищої освіти ступеня «Магістр» під час викладання 

навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

 

Шевчук Сергій Миколайович, доктор географічних наук, 

професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. 

Сазанова Полтавського державного агарного університету; 

Чувпило Вадим Вікторович, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. 

В.І. Сазанова Полтавського державного агарного 

університету; 

Ласло Оксана Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства 

і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавського державного 

агарного університету 



 

 

Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців геодезії та землеустрою в закладі вищої освіти 
 

Штиба Вікторія Олександрівна, студентка ВСП 

"Дубенський фаховий педагогічний коледж РДГУ"; 

Перета Катерина Віталіївна, студентка ВСП "Дубенський 

фаховий педагогічний коледж РДГУ"; 

Собчук Анна Володимирівна, студентка ВСП 

"Дубенський фаховий педагогічний коледж РДГУ" 

Комунікативна компетентність як складова професійної 

діяльності майбутніх фахівців початкової освіти 
 

 

СЕКЦІЯ 4 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦЯ  

(початок роботи о 12.30) 

 

Керівники секції: 

Тетяна Степанівна Плачинда – доктор педагогічних 

наук, професор  

Людмила Олександрівна Алєщенко - асистент 

 

Chatinyan Ashot, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

Armenian State Institute of Physical Culture and Sports, 

(Yerevan, Armenia) 

The system of training of scientific-pedagogical personnel at 

ASIPCS: current status and prospects 

 

Беспалова Наталія Володимирівна, старший викладач 

Університету імені Альфреда Нобеля 

Організація самостійної та позааудиторної роботи 

студентів немовних спеціальностей при вивчені іноземної 

мови 



 

 

Бондар Ольга Петрівна, кандидат фізико-математичних  

наук, доцент Економіко-технологічного інституту 

ім. Р. Ельворті 

Формування математичного потенціалу фахівця 

 

Бородій Тетяна Володимирівна, студентка групи ТН-20 

Хмельницького національного університету; 

Андрощук Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри технологічної та професійної 

освіти і декоративного мистецтва 

Формування професійної мобільності майбутнього 

вчителя трудового навчання 

 

Волошина Наталія Миколаївна, кандидат філософських 

наук, доцент спеціальної кафедри № 4 Національного 

технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Гангал Артур Васильович, кандидат філософських наук, 

доцент спеціальної кафедри № 4 Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

Врахування профілю ВНЗ, як необхідна умова підвищення 

ефективності вивчення філософії 

 

Ворохобіна Діана Леонідівна, аспірантка Хмельницького 

національного університету 

Проблема лідерства у професійній діяльності 

фахівців з навігації та управління судном: практичні 

аспекти 

 

Главацька Юлія Леонідівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського 

державного аграрно-економічного  університету 



 

 

Postgraduates’ scientific potential development at Scientific 

English classes 

 

Гнидюк Олександр Петрович, кандидат педагогічних 

наук, доцент, старший викладач кафедри фізичної 

підготовки та особистої безпеки Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького 

Практичні аспекти розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників 

 

Грубі Тетяна Вікторівна, кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-

економічних дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького 

Соціальний інтелект як складова наукового потенціалу 

фахівця 

 

Діденко Ростислав Олександрович, аспірант 

Хмельницького національного університету 

Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців 

міжнародних відносин до роботи в системі стратегічних 

комунікацій 

 

Завидівська Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, 

кандидат економічних наук, доцент, запрошений професор 

кафедри менеджменту факультету Організації та 

Управління Сілезького технологічного університету, м. 

Ґлівіце-Забже (Poland); 

Завидівська Наталія Назарівна, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри теорії і методики фізичної 



 

 

культури Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського 

Формування людського капіталу організації крізь призму 

здоров’язбережувального навчання майбутніх управлінців 

 

Каратник Денис Віталійович, студент ІІ курсу 

спеціальності 231 Соціальна робота ОП «Соціальна 

робота», к-ра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Розвиток відповідальності у майбутніх фахівців із 

соціальної роботи: теоретичні аспекти 

 

Кіріакіді Олена Юріївна, аспірант Хмельницького 

національного університету 

Розвиток медіаграмотності майбутніх офіцерів 

Військово-морських сил Збройних Сил України як 

актуальне завдання військово-педагогічної практики 

 

Кислюк Жанна Михайлівна,  директор коледжу, ВП 

«Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО 

«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради 

Розвиток соціальної зрілості особистості в період 

навчання у медичному коледжі 

 

Кротюк Кирило Вадимович, Херсонський державний 

аграрно-економічний університет; 

Танклевська Наталія Станіславівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

та фінансів Херсонського державного аграрно-

економічного  університету 

Теоретичні основи мотивації праці персоналу на 

підприємстві в сучасних умовах господарювання 

 



 

 

Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, 

старший викладач кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва, 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Залучення майбутніх педагогів професійного навчання до 

проєктно-дослідницької діяльності у ЗВО 

 

Маруш Інна Вікторівна, аспірантка 2 року навчання зі 

спеціальності 011-освітні, педагогічні науки, викладач 

кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної 

академії 

Вплив науково-дослідної діяльності на розвиток 

аналітичної компетентності майбутніх медиків 

 

Марушко Павло Володимирович, аспірант кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Проблеми мотивації та стимулювання розвитку наукового 

потенціалу майбутнього педагога професійного навчання 

 

Овсієнко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету; 

Рибянський Олександр Валентинович, здобувач вищої 

освіти СВО «Магістр», спеціальність 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціями), 1 курс, 1 група, інженерно-

технологічного факультету 

Формування навчальних цілей професійної підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти 

 

Панас Олена Іванівна, ад’юнкт 1 року навчання, 

викладач-методист навчально-наукового інституту 

цивільного захисту Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності  



 

 

Сутність психолого-педагогічної компетентності 

фахівців цивільного захисту 

 

Плачинда Тетяна Степанівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного  університету 

Філософська підготовка здобувачів вищої освіти до 

наукової діяльності 
 

Пузирьов Олександр Леонідович, кандидат технічних 

наук, доцент Економіко-технологічного інституту імені 

Роберта Ельворті 

Про науковий потенціал фахівця з прикладної механіки 

 

Рожков Олександр Миколайович, магістрант кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка 

Формування проектувальної компетентності у майбутніх 

педагогів професійного навчання в процесі професійної 

підготовки 

 

Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри технологічної та професійної 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка; 

Соменко Дмитро Вікторович, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри технологічної та 

професійної освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Трифонова Олена Михайлівна, доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього 

навчання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 



 

 

Розвиток наукового потенціалу майбутнього фахівця 

професійної освіти 

У Юеюань, аспірантка Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Алгоритм та практичні етапи формування іміджу у 

майбутніх молодших бакалаврів-журналістів 

 

Яцура Михайло Михайлович, аспірант Мукачівського 

державного університету спеціальності 015 «Професійна 

освіта (за спеціалізаціями)» 

Формування професійної культури у здобувача 

освіти як вимога сьогодення 

 

 

СЕКЦІЯ 5  

АКТИВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В 

УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

(початок роботи о 12.30) 

 

Керівники секції: 

Роман Володимирович Чепок – кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Катерина Олегівна Совач – старший викладач  
 

Авраменко Євгеній Володимирович, викладач 

спецдисциплін, голова циклової комісії агроінженерних 

дисциплін ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий 

коледж СНАУ» 

Реалізація принципу студентоцентрованого навчання в 

фаховій підготовці майбутніх агроінженерів 

 

Алєксєєв Олександр Олексійович, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Кам’янець-



 

 

Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

Особливості професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до організації індивідуальної роботи з 

учнями 

 

Андросенко Артем Олександрович, аспірант кафедри 

технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені 

О.Довженка 

Педагогічна практика як засіб розвитку педагогічної 

майстерності майбутніх учителів трудового навчання та 

технологій  

 

Антонець Анатолій Вікторович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету; 

Запорожан Михайло Едуардович, студент 1 курсу СВО 

Магістр за спеціальністю 015.37 Професійна освіта 

(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської 

продукції та харчові технології) Полтавського державного 

аграрного університету 

Особливості використання технології проблемного 

навчання для формування продуктивного технічного 

мислення  учнів закладів професійної освіти 

 

Антонець Анатолій Вікторович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету; 

Кононенко Максим Михайлович, студент 1 курсу СВО 

Магістр за спеціальністю 015.37 Професійна освіта 

(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської 



 

 

продукції та харчові технології) Полтавського державного 

аграрного університету 

Психолого-педагогічні передумови формування 

прогностичних умінь майбутніх фахівців агропромислового 

комплексу 

 

Бачинська Соломія Петрівна, студентка ІІ курсу 

спеціальності 231 Соціальна робота ОП «Соціальна 

робота», кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

Мотивація у професійній підготовці майбутніх фахівців із 

соціальної роботи як чинник активізації  сучасного 

освітнього простору 

 

Березовська Юлія Андріївна, курсантка факультету 

забезпечення оперативно-службової діяльності 

Національної академії Державної прикордонної служби 

України ім. Б. Хмельницького; 
Шумовецька Світлана Павлівна, доктор педагогічних 
наук, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-
економічних дисциплін Національної академії Державної 
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 

Активізація освітнього простору в умовах сьогодення 

 

Бойко Любов Михайлівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу й іноземних мов Херсонського державного 

аграрно-економічного  університету 

Освітній процес в умовах війни: проблеми викладання 

англійської мови онлайн 

 

Буйко Валерія В’ячеславівна, магістрантка першого року 

навчання (гр.ЗТНІм-22) Криворізького державного 

педагогічного університету 



 

 

Особливості формування емпатійної культури 

Волкова Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент  кафедри педагогіки та методики 

технологічної освіти Криворізького державного 

педагогічного університету 

Моделювання освітньої технології формування 

професіоналізму инженера-педагога в процесі його 

професійної підготовки 

 

Grzegorz Grzybek, Dr hab, Professor, Uniwersytet 

Rzeszowski (Poland) 

Erotic self-education: sexual satisfaction and language 

 

Дідур Андрій Володимирович, аспірант Тернопільського 

національного педагогічного університету 

ім. Володимира Гнатюка  

Актуалізація формування педагогічної толерантності 

майбутніх педагогів професійної освіти: вимога часу 

 

Дроздова Ірина Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського 

спілкування» та соціально-гуманітарних наук Державного 

біотехнологічного університету 

Специфіка  освітнього  процесу вищої школи із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Дудікова Лариса Володимирівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов з курсом 

латинської мови та медичної термінології Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; 

Тихолаз Софія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та 

медичної термінології Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова;  



 

 

Феррі Аліна Сергіївна кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та 

медичної термінології Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова 
До питання студентоцентрованого підходу до викладання 

іноземних мов, латинської мови та медичної термінології 

  
Зоріна Марія Олександрівна, магістрантка першого року 

навчання (гр.ТНІм-22), факультету дошкільної і 

технологічної освіти Криворізького державного  

педагогічного університету 

Сутність поняття “творча особистість” 

 

Ігнатьєв Віталій Аркадійович, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін 

№1 Донецького національного медичного університету 

Наукова діяльність у вищому навчальному закладі: 

перспективи чи глухий кут 

 

Канівець Ірина Михайлівна,  кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету;  

Бурля Богдан Іванович, здобувач вищої освіти ОПП 

Професійна освіта Полтавського державного аграрного 

університету 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти технічних 

спеціальностей при вивченні вищої математики: 

теоретичний аспект 

 

Канівець Ірина Михайлівна,  кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету; 

Кетрушка Андрій Петрович, здобувач вищої освіти ОПП 



 

 

Професійна освіта Полтавського державного аграрного 

університету 

Теоретичний аналіз питання формування пізнавального 

інтересу у здобувачів вищої освіти під час вивчення циклу 

математичних дисциплін 

 
Кирстя Артем Володимирович, аспірант Льотної академії 

Національного авіаційного університету 

Теоретичні аспекти управління науково-дослідницькою 

діяльністю в закладах вищої освіти 

 

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри професійної освіти і 

технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету 

імені О. Довженка 

Досвід підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (Аграрне 

виробництво, переробка сільськогосподарської продукції  

та харчові технології) в Глухівському національному 

педагогічному університеті імені Олександра Довженка  

 
Ковальчук Марина Миколаївна, здобувачка першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти Хмельницького 

національного університету 

Особливості навчання інформатики учнів з особливими 

потребами в умовах інклюзивного навчання 

 

Козубцова Леся Михайлівна, кандидат технічних наук, 

завідувач кафедри математики та фізики Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут  

Активізація вивчення вищої математики курсантами в 

умовах сьогодення та існуючого освітнього простору 



 

 

Красних Олена Володимирівна, завідувач технологічним 

відділенням Відокремленого структурного підрозділу 

«Криворізького фахового коледжу Державного 

університету економіки і технологій» 

Загальнотеоретичні підходи до управління професійною 

підготовкою фахівців у закладах фахової передвищої 

освіти 

 

Кузнецов Роман Михайлович, аспірант кафедри 

професійної освіти і технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

Упровадження STEAM-технологій у фаховій підготовці 

майбутніх бакалаврів з професійної освіти 

 

Кучер Андрій Миколайович, аспірант Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка 

Умови реалізації міждисциплінарного підходу в процесі 

фахової підготовки бакалаврів з теплотехніки  

 

Личова Тетяна Юрівна, аспірантка кафедри професійної 

освіти і технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 
Реалізація змістового компоненту фахової 

компетентності майбутніх агроінженерів  

 

Мироненко Віталій Сергійович – здобувач вищої освіти 

ступеня «магістр» кафедри математики та інформатики і 

методики навчання, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Реалізація модульно-розвивальної системи освіти на 

уроках інформатики в старшій школі 

 



 

 

Мирошниченко Володимир Олександрович, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри правознавства 

Бердянського державного педагогічного університету 

Проектна діяльність як шлях оптимізації професійної 

освіти 

 

Мичка-Левченко Юлія Золтанівна, аспірантка, 

Національний університет “Львівська політехніка” 

Використання учителем початкової школи 

інтегрованих навчально-методичних медіа комплексів  

 

Невзоров Роман Вікторович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, начальник кафедри тактики авіації Харківського 

національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба 

Сучасні військово-педагогічні шляхи формування фахової 

готовності майбутніх льотчиків тактичної авіації в 

авіаційному ВВНЗ України 

 

Овсієнко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету 

Чернях Наталія Олексіївна, здобувач вищої освіти СВО 

«Магістр», спеціальність 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями), 1 курс, 1 група, інженерно-

технологічного факультету 

Щодо особливостей організації самостійної роботи як 

складової професійної підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти 

 

Окаєвич Анастасія Валеріївна, аспірант кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка,  



 

 

Формування емоційно-вольової стійкості майбутніх 

офіцерів засобами тренінгових технологій 

 

Олійник Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій 

Херсонського державного аграрно-економічного  

університету 

Основні чинники підвищення управлінської 

результативності в закладах професійної освіти 

 

Оніпко Валентина Володимирівна, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. 

Сазанова Полтавського державного аграрного 

університету; 

Пархоменко Р.М., здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Полтавського державного аграрного 

університету 

Особливості реалізації міжпредметних зв’язків у процесі 

вивчення професійних дисциплін молодшими бакалаврами зі 

спеціальності агрономія 

 

Оніщенко Ірина Іванівна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного  університету 

Правова підготовка фахівців економічної галузі як 

необхідна умова їх професійної компетентності 

 

Палійчук Марія Степанівна, курсант 4-го року навчання 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного 

Досвід організації культурологічної роботи щодо 

формування патріотизму військовослужбовців у Збройних 

Силах України 

 



 

 

Петраш Руслан Васильович, студент 1 курсу СВО 

Магістр за спеціальністю 015.37 Професійна освіта 

(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської 

продукції та харчові технології) Полтавського державного 

аграрного університету 

Проблеми та перспективи дистанційного навчання в 

сучасних умовах 

 

Ракита Віктор Петрович, магістр Глухівського НПУ ім. 

О. Довженка 

Використання технологій візуалізації в освітньому процесі 

підготовки майбутнього педагога професійного навчання 

 

Рузяк Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, 
викладач ВСП «Технічний фаховий коледж НУ «Львівська 

політехніка» 

Професійна культура: шляхи оптимізації освітнього 

процесу під час вивчення гуманітарних дисциплін у 

закладах професійно-технічної освіти 

 

Самодумська Олена Львівна, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри освіти та управління навчальними 

закладами Класичного приватного університету; 

Богодист Мирослава Іларіонівна, аспірант кафедри 

освіти та управління навчальними закладами Класичного 

приватного університету  

Особистісно зорієнтована діагностика як фактор 

стимулювання професійного розвитку освітянина 

 

Тимошенко Роман Олександрович, магістр кафедри 

професійної освіти і технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 



 

 

Розвиток педагогічної майстерності майбутніх педагогів 

професійного навчання під час педагогічної практики 

 

Уваркіна Олена Василівна, доктор філософських наук, 

професор, учений секретар Національного технічного 

університету України «Київського політехнічного 

інституту імені Ігоря Сікорського» 

Особливості актуалізації наукового  освітнього простору 

в умовах сьогодення 

 

Файермен Олена Олександрівна, аспірантка кафедри 

інноваційних технологій з педагогіки, психології та 

соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда 

Нобеля 

Волонтерська діяльність як засіб підготовки майбутніх 

фахівців соціономічної сфери до соціальної підтримки 

батьків дітей з особливими потребами 

 

Хоржевська Аліна Віталіївна, здобувачка першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти Хмельницького 

національного університету 

Формування естетичних смаків учнів на уроках 

трудового навчання 

 

Чорнобай Богдан Володимирович, аспірант Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка  

Безпекова складова підготовки фахівців з агроінженерії в 

закладах фахової передвищої освіти в сучасних реаліях  

 

Чуркіна Карина Миколаївна, магістрантка першого року 

навчання (гр.ТНІм-22), факультету дошкільної і 

технологічної освіти Криворізького державного  

педагогічного університету 



 

 

Духовний потенціал як джерело формування творчої 

особистості учнів підліткового віку 

 

Шафорост Юлія Анатоліївна, кандидат хімічних наук, 

доцент, в.о. завідувач кафедри хімія та 

наноматеріалознавства Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького; 

Лут Олена Артурівна, кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри хімія та наноматеріалознавства Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького; 

Шевченко Олександр Петрович,  кандидат хімічних 

наук, доцент кафедри хімія та наноматеріалознавства 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького  

STEM навчання в хімії: шлях до захоплення предметом 

 

Шевчук Оксана Миколаївна, викладач кафедри 

математики, інформатики і методики навчання 
Університету Григорія Сковороди 

Використання цифрових технологій у навчальному процесі 

 

Шолойко Наталія Василівна, кандидат фармацевтичних 

наук, доцент кафедри організації та економіки фармації 

Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця  

Система принципів формування організаційно-

управлінської культури майбутніх фармацевтів 

 

Щербина Роман Ігорович, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного  університету; 

Танклевська Наталія Станіславівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 



 

 

та фінансів Херсонського державного аграрно-

економічного  університету 

Розвиток освітнього простору України в умовах війни 

 

Юрченко Ангеліна Юріївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного  університету; 

Танклевська Наталія Станіславівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

та фінансів Херсонського державного аграрно-

економічного  університету 

Навчальний процес під час війни в Україні 

 

Янчук Віталій Сергійович, студент 3 курсу бакалаврату 

спеціальності Професійна освіта. Транспорт 

Хмельницького Національного університету 

Використання дидактичних ігор під час виробничого 

навчання в закладах професійної (професійно-технічної 

освіти) 

 

Яхін Сергій Валерійович, кандидат технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри будівництва та професійної 

освіти Полтавського державного аграрного університету 

Особливості використання хмарних технологій в процесі 

вивчення систем автоматизованого проєктування 

 

https://www.pdau.edu.ua/people/yahin-sergiy-valeriyovych
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-budivnyctva-ta-profesiynoyi-osvity
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-budivnyctva-ta-profesiynoyi-osvity
file:///D:/User/Desktop/Конференція%20%202022/pdau.edu.ua


 

 

СЕКЦІЯ 6 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ (ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА) 

(початок роботи о 12.30) 

 

Керівники секції: 

Оніпко Валентина Володимирівна –  доктор 

педагогічних наук, професор 

Юлія Леонідівна Главацька – кандидат філологічних 

наук, доцент 

 

Ephemia Kharadze, Assistant Professor, Doctor of 

Pedagogical Sciences, Faculty of Psychology and Education 

Sciences of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi, 

Georgia) 

Problematic issues of teaching students with special 

educational needs in the conditions of distance learning (on the 

example of Georgia) 

 

Абатуров Олександр Євгенійович, завідувач кафедри 

педіатрії 1 та медичної генетики, доктор медичних наук, 

Заслужений діяч науки і техніки України, професор 

Дніпровського державного медичного університету 

Нікуліна Анна Олексіївна, кандидат медичних наук, 

доцент, відповідальна за освітній процес на кафедрі 

педіатріїї 1 та медичної генетики Дніпровського 

державного медичного університету 

Information Technologies Of Educational Institutions 

 

Азатьян Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №1 

Донецького національного медичного університету 



 

 

Підвищення рівня мотивації студентів засобом 

використання цифрових технологій під час вивчення 

іноземної мови 

 

Бойко Лідія Костянтинівна, аспірантка кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка, викладач 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету» 

Застосування цифрових технологій у підготовці бакалаврів 

з електроніки 

 

Варнавський В’ячеслав Олексійович, здобувач першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти Державного 

університету  «Житомирська політехніка» 

Роль комп’ютерного навчання в освітньому процесі 

 

Вовк Людмила Анатоліївна, аспірантка кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Креативні форми дистанційного навчання майбутніх 

педагогів професійного навчання 

 

Волощук Світлана Вікторівна, викладач вищої категорії  

методист ВСП «Економіко-технологічний фаховий коледж 

ХНТУ»; 

Ходос Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри ботаніки та 

захисту рослин Херсонського державного аграрно-

економічного  університету 

Важливість  інформаційного середовища у закладах 

освіти та використання дистанційних освітніх технологій 

 

Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри машинознавства і транспорту 



 

 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка; 

Сіткар Степан Вікторович, кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри машинознавства і транспорту 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка; 

Рутило Миколай Іванович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри машинознавства і транспорту 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 

Інформаційно-освітнє середовище підготовки майбутніх 

фахівців з професійної освіти 

 

Горик Олексій Володимирович, доктор технічних наук, 

професор кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету; 

Брикун Олександр Миколайович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету 

Особливості самостійної роботи студентів при вивченні 

дисципліни «Енергозбереження та відновлювальні джерела 

енергії» 
 

Демченко Інга Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри професійної та авіаційної мовної 

підготовки Льотної академії Національного авіаційного 

університету  

Поняття дистанційного навчання в системі інноваційних 

технологій навчання англійської  мови 

 

Діда Галина Анатоліївна, викладач циклової комісії 

математики та фізики КЗВО «Рівненської медичної 

академії» Рівненської обласної ради 



 

 

Використання телекомунікаційних мереж та технологій у 

педагогічній діяльності 

 

Жижко Захар Юрійович, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного  університету 

Рухова активність здобувачів освіти як необхідна умова 

подолання негативних чинників дистанційного навчання 

 

Ковальчук Андрій Васильович, аспірант кафедри 

професійної освіти і технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

Нормативне забезпечення цифровізації фахової підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання 

 

Матрюк Надія Олександрівна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного  університету  

Освітній процес в умовах вимушеного дистанційного 

навчання 

 
Михайлюк Галина Тадеївна, старший викладач 

Вінницького національного медичного університету ім. 

М.І. Пирогова 

Організація інформаційно-освітнього середовища в 

сучасних умовах змішаного навчання: виклики та 

результати 

 

Опанасенко Віталій Петрович, кандидат педагогічних 

наук, доцент  кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка 



 

 

Реалізація можливостей MasterSCADA під час викладання 

електротехнічних дисциплін 

 

Плачинда Тетяна Степанівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного  університету; 

Захарова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри аварійно-рятувальної, професійно-

прикладної фізичної підготовки та туризму Льотної 

академії Національного авіаційного університету 

Фізична підготовка майбутніх фахівців в умовах 

дистанційного навчання 

 

Погоріла Світлана Григорівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри славістичної філології, педагогіки і 

методики викладання Білоцерківського Національного 

аграрного університет  

Використання онлайн ресурсів у процесі викладання 

дисципліни "Українська мова (за професійним 

спрямуванням)" для бакалаврів-екологів в умовах змішаного 

навчання 

 

Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка 

Активізація освітнього простору майбутнього педагога 

професійного навчання в умовах цифровізації освіти 

 

Сніцар Сергій Романович, магістрант Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка 

Інноваційні технології дистанційної освіти в закладах 

вищої освіти 

 



 

 

Тимчук Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри славістичної філології, педагогіки і 

методики викладання Білоцерківського Національного 

аграрного університет  

Практика використання інтерактивних методів під час 

викладання дисципліни "Українська мова (за професійним 

спрямуванням)" бакалаврам спеціальності "Право" 

 

Федорейко Валерій Степанович, доктор технічних наук, 

профессор кафедри машинознавства і транспорту 

Тернопільського національного педагогічного  

університету імені Володимира Гнатюка; 

Замора Ярослав Петрович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри машинознавства і транспорту 

Тернопільського національного педагогічного  

університету імені Володимира Гнатюка; 

Бурега Назар Васильович, кандидат технічних наук, 

викладач кафедри машинознавства і транспорту 

Тернопільського національного педагогічного  

університету імені Володимира Гнатюка 

Основні індикатори рівня досягнень компетенцій 

використання цифрових технологій 

 

Чепок Роман Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, доцент, в.о. завідувача кафедри професійної освіти  

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету  

Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці 

майбутніх викладачів професійної освіти 

 

Чижикова Інна Валеріївна,  аспірантка Університету 

імені Альфреда Нобеля; 

Токарєва Анастасія Вікторівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент Університету митної справи та фінансів 



 

 

Кейс-технології як засіб формування навчальної автономії 

студентів економічних спеціальностей у ЗВО 

 

Шевчук Борис Вікторович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інформаційних систем і технологій НПУ 

ім. М.П. Драгоманова  

Віртуалізація освітнього середовища зво у процесі 

підготовки майбутнього фахівця 

 

Япринець Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри будівництва та професійної освіти 

Полтавського державного аграрного університету; 

Сайчук О. В., здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Полтавського державного аграрного 

університету 

Проєктне навчання як фактор системних змін професійно-

педагогічної діяльності 



 

 

СЕКЦІЯ 7 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА 

ЩЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

(початок роботи о 12.30) 

 

Керівники секції: 

Юрій Миколайович Несін – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач 

Желєзнова Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

 

Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка 

Самоосвіта як складова підвищення компетентності 

педагога професійного навчання  

 

Дубінка Микола Михайлович, кандидат педагогічних 

наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та спеціальної 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

Сутнісні характеристики професійного самовизначення у 

рефлексіях деяких зарубіжних учених 

 

Желєзнова Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та безпечного освітнього середовища, в.о. 

завідувача науково-методичної лабораторії основ здоров’я, 

безпеки життєдіяльності та охорони праці Комунального 

закладу «Кіровоградського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» 



 

 

Організаційно-педагогічні умови розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності вчителів 

основної школи у системі післядипломної освіти 

 

Жорова Ірина Ярославівна, перший проректор, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри педагогіки й 

менеджменту освіти Комунального вищого навчального 

закладу Херсонської академії неперервної освіти 

Херсонської обласної ради 

Світові тенденції професійної підготовки менеджерів 

освіти 

 

Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри соціальна педагогіка 

та соціальна робота Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника  

Сучасні цифрові технології дистанційного навчання 

сучасності: виклики підготовки майбутніх фахівців із 

соціальної роботи 

 

Казаков Максим Сергійович, аспірант Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка 

Підприємницька компетентність педагогів професійного 

навчання як необхідна умова його професійного розвитку 

 

Карнаушенко Алла Сергіївна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економіки та фінансів Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Значення та переваги навчання працівників для 

роботодавців 

 

Савченко Віра Меєрівна, кандидат економічних наук, 

професор кафедри економіки та фінансів Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 



 

 

Кононенко Леся Віталіївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки та фінансів Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 
Неперервна освіта як основа забезпечення 

конкурентоспроможності фахівців економічного напряму 

та передумова інноваційного розвитку підприємств 

 

Тищенко Станіслав Леонідович, магістрант Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка 

Самоосвіта педагога професійного навчання як умова 

підвищення його професійної компетентності  

 

Чеканюк Катерина Олегівна, аспірантка кафедри 

професійної освіти і технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

Роль неформальної освіти у професійному розвитку 

вчителів біології  
 



 

 

ПІДСУМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
ДЛЯ НОТАТОК 

 

 

 
 


