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Шановний (а) _____________________________________ 
 
 
Запрошуємо Вас взяти особисту участь у роботі IІІ  Міжнародного 

освітнього  Форуму  «Особистість у єдиному  освітньому  просторі»  

( 26-29 квітня 2012 року, Запоріжжя). 
 
Форум включає пленарне засідання,  роботу чотирьох конференцій, 
проведення круглих столів, наукових дискусій,  освітньої виставки, 
презентацію інновацій і авторських розробок.  
Учасникам і гостям Форуму буде надана можливість  ознайомитися з 
культурними, історичними і природними визначними пам'ятками 
Запорізького краю. 
 
Співорганізатори  заходів  Форуму: Петровська академія наук і мистецтв (Росія, Санкт-

Петербург); Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет  

ім. М.П.Драгоманова (Київ);  Інститут змісту й методів навчання Російської академії освіти 

(Москва);  Інститут педагогічних досліджень (Молдавія, Кишинів); Білоруський державний 

педагогічний університет ім. М.Танка (Мінськ);  Російський державний педагогічний університет 

ім. О.І.Герцена (Санкт-Петербург);  Педагогічна академія післядипломної освіти  (Москва); Санкт-

Петербурзька академія післядипломної педагогічної освіти;   Центр нових технологій в освіті 

Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС» (Москва);  Саратовський 

державний університет ім. М.Г.Чернишевського; Тульський державний університет;  Запорізький 

національний університет (ЗНУ); Мелітопольський державний педагогічний університет (МДПУ)  

ім. Б.Хмельницького;  Керченський морський державний технологічний університет; 

Севастопольський міський гуманітарний університет (СевМГУ). 
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ПРОГРАМА ФОРУМУ 

26 квітня 2012 р. (Запорізька обласна рада, пр. Леніна, 164) 
8.00–11.00 - реєстрація учасників Форуму (фойє, 2 поверх). 

11.00–12.00 (200 зала) – ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ; 

12.00-13.30 (200 зала) - ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ФОРУМУ. 
Голова – ПАШКОВ В.В. (к. філос. н., доц., ректор Запорізького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти); 
Співголова – МОЛОДИЧЕНКО В.В. (д.  філос.  н., проф., ректор 
Мелітопольського  державного педагогічного університету). 
У відкритті й пленарному засіданні Форуму візьмуть участь: 

 Керівництво державної адміністрації в Запорізькій області; 

 Народні депутати, депутати обласної, міської та районних  рад; 

 Учені МОНМС, НАН, НПАН, вишів і навчальних закладів України; 

 Представники науки і освіти з Росії, Білорусії, Казахстану, Молдавії, Вірменії та 
Азербайджану; 

 Гості з Угорщини, Німеччини, Польщі, Словаччини, США, Канади та Китаю. 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ №1:  «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ»  
26 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

15.00-17.00 (ауд.46) – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 1: 
Голова – ПАШКОВ В.В. (к. філос. н., доц., ректор Запорізького ОІППО); 
Співголова – РОМАНЕНКО М.І. (д. філос. н., проф., ректор 
Дніпропетровського ОІППО);  

17.00-19.00 (ауд. 46) – СЕКЦІЯ № 1.1:  
«Сучасний освітній простір як фактор становлення та розвитку 
особистості» 
Голова – ЛЕПСЬКИЙ М.А. (д. філос. н., проф.., декан ф-ту соціології та 
управління Запорізького національного університету). 
Співголова – КАЛЮЖНИЙ В.С. (к. філос. н., доц., зав. каф. філософії і 
політології Запорізької державної інженерної академії). 

17.00-19.00 (ауд. 22) – КРУГЛИЙ СТІЛ  № 1.1:  
«Освіта для сталого розвитку»;  
Голова – САВІН В.В. (д. фіз.-мат.  н., проф., проректор ЗОІППО); 
 Співголова - ВИСОЦЬКА О.Є. (д. філос. н., проф., зав. каф. ДОІППО). 

17.00-19.00 (ауд. 33) – КРУГЛИЙ СТІЛ № 1.2: «Історична освіта в Україні: 
концептуальні і  змістовні проблеми» 
Голова – ТКАЧЕНКО В.Г. (к. і. н., доц., декан історичного факультету 
Запорізького національного університету);  
Співголова – КРАПИВКА Г.А. (к. і. н., доц., директор науково-дослідного 
інституту козацтва НАН України). 
27 квітня 2012 р. (ЗОЦНТТУМ «Грані», м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14) 

11.00-13.30 (ауд. 210) – СЕКЦІЯ № 1.2: «Формування громадянина в системі 
національної освіти в умовах глобалізації та відкритості 
інформаційного освітнього простору» 
Голова - АВДЄЄВА І.М. (к. псих. н., доц.., проректор СевМГУ); 

Співголова - ГОРШКОВА О.Г. (к. п. н., доц., ЗОІППО). 

 



 
 
27 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 145) 

14.30 – 16.30 (ауд. 203) - КРУГЛИЙ СТІЛ № 1.3: «Взаємодія політики і  освіти 
як умова формування громадянської позиції учасників навчально-
виховного процесу» 
Голова – ОЧЕРЕТЯНИЙ Ф.Ф. (к. і. н., проф., СевМГУ); 
Співголова – МАЛЬОВАНИЙ М.М. (к. філос. н., доц., зав. каф. ЗОІППО). 

КОНФЕРЕНЦІЯ №2: «ОСВІТА І ОСОБИСТІСТЬ: НОВІ ПІДХОДИ, СУЧАСНА 
ДИДАКТИКА, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА  ЯКІСТЬ ОСВІТИ» 
26 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

15.00-17.00 (ауд.35) – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2: 
Голова – ПАВЛЕНКО А.І. (д. п. н., проф., зав. каф. ЗОІППО); 
Співголова – ОНКОВИЧ А.В. (д. п. н., проф., зав. відділом Інституту вищої 
освіти НАПН України).  
27 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

11.00 -13.30 (ауд. 35)–  КРУГЛИЙ СТІЛ  №2.1: 
«Інноваційне освітнє середовище дошкільного навчального закладу 
як фактор розвитку сучасної дитини» 

Голова – ГАВРИШ Н.В. (д. п. н., проф. ЛНПУ ім. Т.Г.Шевченка);  

Співголова – БАТЛІНА Л.В. (к. п .н., доц., зав. каф. ЗОІППО). 
27 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

11.00-13.30 (ауд. 33) -  КРУГЛИЙ СТІЛ №2.2: 

«Сучасна дидактика: традиції й новаторство» 

Голова – ІВАНИЦЬКИЙ О.І. (д. п. н., проф., зав. каф. ЗНУ); 

Співголова - ГОЛОВКО М.В. (к. п. н., с. н. с., ІП НАПН України, Київ). 
27 квітня 2012 р. (Класичний приватний університет, вул.. Жуковського, 70-б) 

11.00-13.30 (ауд. ***) - СЕКЦІЯ №2.1:  

«Інноваційні технології в освіті. Медіаосвіта»  

Голова – НАЙДЬОНОВА Л.А. (к. псих. н., доц., зав. лаб. психології масових 

комунікацій ІСПП НАПН України); 

Співголова – ПЕНЧУК І.Л. (к. філол. н., доц., зав. каф. реклами і зв’язку з 

громадськістю Класичного приватного університету). 

13.30 – 14.30 – обід. 
14.30-16.30 (ауд. ***) – ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ СЕКЦІЇ №2.1:  

Голова – ГУДИЛІНА С.І. (к. п. н., доц., ІСМО РАО, Москва); 

Співголова – ХАУСТОВА О.В. (к. п. н., доц., зав. каф. ЗОІППО). 
КОНФЕРЕНЦІЯ №3: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ 
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ» 

26 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

15.00-17.00 (ауд. 25) – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №3: 
Голова – ЄЛЬНИКОВА Г.В. (д. п. н., проф., заст. директора Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України); 
Співголова – ЯСТРЕБОВА В.Я. (к. п. н., доц., проректор ЗОІППО). 
26 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

17.00 -19.00 (ауд. 25) – КРУГЛИЙ СТІЛ №3.1:  

«Роль психологічної служби в розвитку особистісно-
компетентнісного підходу в освіті» 
Голова – ПОДМАЗІН С.І. (д. філос.  н., доц., дир. ОЦПСО ЗОІППО); 
Співголова – ГУБА Н.О. (к. псих. н., доц., зав. каф. ЗНУ). 



26 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

17.00 -19.00 (ауд. 32) – КРУГЛИЙ СТІЛ №3.2: 
«Проблеми особистісного підходу в освіті дорослих»; 
Голова – ХИМЕНЕЦЬ В.В. (д.п. н., проф.., проректор Закарпатського ОІППО); 
Співголова – ПРИХОДЬКО В.М. (к. п. н., доц., зав. каф. ЗОІППО) 
27 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

11.00 -13.30 (ауд. 22) – КРУГЛИЙ СТІЛ №3.3: 
«Компетентнісний підхід у сучасному освітньому менеджменті» 

Голова – ПРИХОДЬКО М.І. (д. п. н., проф., ЗНУ); 
Співголова – ВАСИЛЬЧЕНКО Л.В. (к. п. н., доц., ЗОІППО). 
27 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

11.00 - 13.30 (ауд. 25) – ДИСКУСІЯ №3.1: 
«Інклюзивна складова сучасного освітнього простору» 

Голова – СУЩЕНКО А.В. (д. п. н., проф., зав. каф. КПУ); 

Співголова – ЛУПІНОВИЧ С.М. (к. п. н., доц., зав. каф. ЗОІППО) 
 

КОНФЕРЕНЦІЯ №4: «Школа сучасних знань: інформаційні технології 

навчання в рамках єдиного освітнього простору» (КПУ, Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 70-б) 
27 квітня 2012 р. (Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70-б) 
10: 00 - 12:30 - ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 4:  

«Єдиний інформаційний освітній простір: концепція, цілі, завдання, 
інфраструктура» 
Голова - ГОРБАНЬ О.М. (д. фіз. - мат. н., проф., перший проректор КПУ);  

Співголова – ГУРА О. І. (д. п. н., доц., проректор з навчальної роботи КПУ). 

13: 30-15:00 – КРУГЛИЙ СТІЛ № 4.1:  
«Сучасна школа інформаційного суспільства: знахідки, проблеми, 
перспективи, технології» 

Голова – ШВЕЦЬ Ю.О. (к.  фіз.-мат.  н., доц., директор Інституту 
інтерактивних технологій в освіті КПУ);  

Співголова – ЧЕРНІКОВА Л.А. (керівник науково-методичного центру 
інформатики  та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО). 

16: 00-18:00 - МАЙСТЕР-КЛАС №4.1: 

«Освітній геокешинг і веб-квест»    
Ведучі: СОКОЛ І.М. (методист науково-методичного центру інформатики та 
інформаційних технологій в освіті ЗОІППО); 
ТЕЛЯТНИК К.В. (методист науково-методичного центру інформатики та 
інформаційних технологій в освіті ЗОІППО). 
 
27 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

10.00 – 14.00 (ауд. 46) – III ОБЛАСНА ВИСТАВКА:  

«Освіта Запорізького краю – 2012»; 
Голова – МАТВІЄНКО П.Д. (Голова Запорізької обласної ради); 
Співголова – ВЄРОЗУБОВ О.Г. (начальник управління освіти і науки 
Запорізької обласної державної адміністрації). 
 
28 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 145) 

10.00 – 14.00 (ауд. 305) – Виставка-продаж науково-методичної літератури. 
Організатори – ВЄРОЗУБОВА Т.Г. (керівник науково-методичного центру 
ЗОІППО); МОГІЛЕВСЬКА В.М. (директор центру позашкільної освіти 
ЗОІППО). 



28 квітня 2012 р. (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а) 

11.00 – 13.00 (ауд. 22, 25, 33, 35) – Презентація стендових доповідей, авторських 

програм і майстер-класів. 

Голова – ПАШКОВ В.В. (к. філос. н., доц., ректор ЗОІППО); 
Співголови – САВІН В.В. (д. фіз.-мат. н., проф., проректор ЗОІППО); 
ЯСТРЕБОВА В.Я. (к. п. н., доц., проректор ЗОІППО); 
ПАВЛЕНКО А.І. (д. п. н., проф., зав. каф. ЗОІППО);  
ПОДМАЗІН С.І. (д. філос. н., доц., директор ОЦПСО ЗОІППО). 
 
29 квітня 2012 року  

Історико-культурна й природно-натуралістична  

програми по території Запорізької області. 
 
Загальна інформація з Форуму:  
проректор з науково-педагогічної роботи - САВІН Валерій Васильович,  
69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 А, 
 тел.: (+ 38-061) 236-30-5, + 38-про67 – 767-86-09, e-mail: prorektor_savin@mail.ru, 
Технічний секретар Форуму – ТАРАН Ольга Юріївна,  
тел./факс: (+ 38-061-2) 34-67-11, + 38-099-0030823; e-mail: zoippo@mail.ru,  
Web-Сайт: www.zoippo.zp.ua 
Тези (до 6 сторінок) у збірник конференції й статті (до 12 сторінок) у матеріали Форуму 

направляти до 20 березня 2012 року за адресою: ЗОІППО (Форум), вул. 40 років 

Радянської України, буд. 57 а, Запоріжжя, Україна, 69035, у тому числі електронною 

поштою: zoippo@mail.ru  

Тези конференцій будуть видані до початку роботи Форуму.  
Матеріали Форуму будуть опубліковані в науковому журналі протягом 2012 р.  
Вимоги до оформлення тез: 
формат MS Word-1998-2003 з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 12, інтервал - 

полуторний; розмір всіх полів - 25 мм; абзацний відступ - 1 см; назва статті - заголовними буквами, 

напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок - ініціали й прізвище автора (ів), напівжирний 

курсив, форматування по центру; наступний рядок - країна, місто, назва організації малими літерами, 

форматування по центру; далі через рядок текст, вирівнювання тексту - по ширині; виключити автоматичні 

переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і напівжирним шрифтом, розрядка й 

підкреслення виключаються; список літератури - друкується після основного тексту 10 шрифтом. 

Статті до матеріалів Форуму надаються відповідно  до вимог оформлення наукових 

видань МОНМС України. 
Сподіваємося на плідне співробітництво! 

 
ОРГКОМІТЕТ ФОРУМУ 
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