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Випуск № 3 (17):  

МАТЕРІАЛИ  

V Міжнародного форуму «Особистість у єдиному освітньому 
просторі» 

Конференція 3: Теоретичні й прикладні питання сучасної 
психології та освітнього менеджменту 

 

07-18 квітня 2014 року, 
 м.  Запоріжжя 

Рекомендовано до друку вченою радою КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Протокол №  от          2014 року.) 
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засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді суб’єктами психологічної служби в умовах 

освітнього округу. 

52. Федун Л.М., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Формування професійних домагань 

учнівської молоді у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу в умовах освітнього округу. 

53. Хомяк Л.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Сутність, структура і зміст професійно 

значущих якостей менеджера ЗЕД. 

54. Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, 

м. Запоріжжя). Розвиток професійної самоорганізації та саморегуляції практичних психологів у системі 

післядипломної освіти. 

55. Шевченко О.А. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв).Критерії 

професійного розвитку вчителя-початківця: проблемний аналіз. 

56. Шестаковський М.М., Степанівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (Україна, Чернігівська 

область). Впровадження інноваційних форм профорієнтаційної роботи як чинник формування професійного 

самовизначення учнів старших класів. 

57. Шмелькова Г.М. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Вплив професійного 

самовиховання і саморозвитку на розвиток професійної культури майбутнього фахівця. 
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