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11-26 квітня 2013 року, 

 м.  Запоріжжя 

   Особистість в єдиному 

           освітньому просторі  

             IV Міжнародний Форум 

 

 
   Личность в едином 

          образовательном пространстве  

       IV Международный Форум 

 

 

             A Personality in the Unique 
                  Educational Area 

             IV International Forum 
 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ 

 

 

Вєрозубов О.Г., Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Запорізької облдержадміністрації; 

Пашков В.В., ректор КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, доктор філософських наук, доцент, депутат Запорізької 

обласної ради; 

Ястребова В.Я., перший проректор КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Заслужений працівник освіти; 

Гура Т.Є., в.о. проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

кандидат психологічних наук, доцент; 

Павленко А.І., професор кафедри дидактики та методик навчання 

природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, доктор педагогічних наук, професор; 

Лапшина І.С., доцент кафедри менеджменту освіти та психології 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

кандидат педагогічних наук, модератор Форуму; 

Чернікова Л.А., завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

кандидат педагогічних наук;  

Корицька Г.Р., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР, кандидат філологічних наук доцент; 

Гашенко І.О., доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-

математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Лупінович С.М., завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки і здорового 

способу життя КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Шацька Н.М., вчений секретар КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР; 

Вєрозубова Т.Г., керівник науково-методичного центру КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, голова організаційного 

комітету з підготовки та проведення обласної виставки «Освіта Запорізького краю –

 2013». 

 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ 

 

 

11.04.2013 –  Урочисте відкриття Форуму (інтернет-офлайн режим). 

   Пленарне засідання (інтернет-офлайн режим). 

 

12.04. – 23.04.2013 – Робота конференцій (інтернет-офлайн режим). 

 

18.04.2013 – Нагородження переможців обласних IT-конкурсів (очна 

участь, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б, Класичний 

приватний університет, об 11.00). 

23.04.2013 – Інтернет-брама «Науково-методичне забезпечення 

створення інформаційно-корекційного Інтернет-простору в умовах 

інклюзивного закладу» (інтернет-онлайн режим). 

25.04.2013 – Вебінар «Оцінка якості освітнього процесу як основної 

складової конкурентоздатності школи» (інтернет-онлайн режим). 

 

 

22.04.2013 – Обговорення та прийняття резолюції конференції «Теоретичні та 

прикладні питання сучасного освітнього менеджменту» (інтернет-офлайн 

режим).  

 

23.04.2013  – Обговорення та прийняття резолюції конференції «Інформаційні 

технології в освіті: особистість, освітній простір, методологія навчання, освітні 

ресурси» (інтернет-офлайн режим). 

 

24.04.2013 – Обговорення та прийняття резолюції конференції «Філософія 

освітнього простору особистості» (інтернет-офлайн режим). 

 

25.04.2013 – Обговорення та прийняття резолюції конференції «Освіта і 

особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і якість 

освіти»  (інтернет-офлайн режим). 

 

26.04.2013 – Робота IV Обласної виставки «Освіта Запорізького краю-2013» 

(очна участь, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40років Радянської України, 57-а, 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.  



ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

 

 

 

 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА: 

 Вєрозубов Олександр Георгійович, директор Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації; 

 

Пашков Володимир Васильович, ректор Комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради, доктор філософських наук, доцент, депутат Запорізької обласної 

ради; 

 

Хіврич Валентина Володимирівна, заступник директора, начальник відділу 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації; 

 

Ястребова Валентина Яківна, перший проректор Комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти. 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Пашков В.В., доктор філософських наук, ректор КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. Нові тенденції філософії освіти. 

Хіврич В.В., заступник директора, начальник відділу загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної 

адміністрації. Розвиток комунікативної культури учнів в умовах єдиного інформаційного 

освітнього простору.; 
Єльникова Г.В., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Компетентнісний підхід в 
управлінні закладу освіти. 

Боканча В.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры дидактики математики, 
физики и информатики Тираспольского государственного университета (Республика Молдова, 
г. Кишинев). Специфика формирования компетенции научного познания на уроках физики. 

Глазунов В.В., доктор філософських наук, директор інформаційно-аналітичного центру 
Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя). Філософсько-смислові аспекти 
розвитку сучасного освітнього простору. 

Гура О.І., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми гуманістичного та 
особистісно-орієнтованого підходів в управлінні соціальною організацією. 

Мариновська О.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
та освітніх інновацій (Україна. м. Івано-Франківськ). Технологія векторного аналізу уроку. 

Морзе Н.В., доктор педагогічних наук, професор, проректор Київського університету 

ім. Б. Гринченка (Україна, м. Київ). Формування в учнів навичок мислення 21 століття на основі 

використання ІКТ. 
Онкович Г.В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної 

академії наук педагогічної освіти, завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти 
Інституту вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Професійно-орієнтована медіаосвіта у 
розвитку медіадидактики вищої школи. 

Павленко А.І., доктор педагогічний наук, професор, КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Компетентнісно-орієнтовані 

освітні технології. 
Пєтков С.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права 

Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя). Болонський процес: до проблеми 
впровадження у систему вищої освіти України. 

Пироженко Т.А., доктор психологических наук, професор кафедры, Институт психологии 
им. Г.С. Костюка НАПН Украины (г. Киев, Украина). Лаборатория психологии дошкольника: 
синтез науки и практики. 

Федосенко Е.В., кандидат психологических наук, доцент НОУ ВПО «Институт дизайна, 

прикладного искусства и гуманитарного образования» (Россия, г.Санкт-Петербург). Актуальные 

проблемы профессионального развития психологов в системе постдипломного образования. 

Ястребова В.Я., кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Заслужений працівник освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Соціально-педагогічний детермінізм в управлінській діяльності 

директора загальноосвітнього навчального закладу сільської місцевості. 

Гура Т.Є., кандидат психологічних наук, доцент, в.о. проректора з наукової роботи та 

міжнародної діяльності КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми психологічного забезпечення розвитку освітнього 

простору. 
Рябова З.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут менеджменту та психології 

Університету менеджменту освіти (Україна, м. Київ). Маркетинг в управлінській діяльності. 
Шевченко В.Л., кандидат військових наук, доцент, Інститут професійно-технічної освіти 

НАПН України (Україна, м. Київ). Проблеми дистанційної освіти у школі: за та проти. 



КОНФЕРЕНЦІЯ 1 

Філософія освітнього простору особистості 

 

Пленарне засідання: 

 
1. Пашков В.В., доктор філософських наук, доцент, ректор КЗ «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. Нові тенденції філософії освіти. 

2. Глазунов В.В., доктор філософських наук, директор інформаційно-аналітичного центру 

Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя). Філософсько-смислові 

аспекти розвитку сучасного освітнього простору. 
3. Пєтков С.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права 

Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя). Болонський процес: до 
проблеми впровадження у систему вищої освіти України. 

 

Доповіді: 
1. Авдєєва И.Н., Севастопольский городской гуманитарный университет (Украина, 

г. Севастополь). Плюрастический диалог как средство фасилитации осознанного учения. 

2. Аксьонова О.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР, Лупінович А.С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Виховання основ здорового способу життя як предмет дослідження. 

3. Антипин Е.Л., Дмитриева В.Ф., Самойленко П.И., Московский государственный 

университет технологий и управления (Россия, г. Москва). Патриотическое воспитание 

студентов. 

4. Апостолова-Возниця О.О., Кушугумський НВК гімназія «Інтелект» Запорізької районної  

Ради Запорізької області (Україна, Запорізька область, смт Кушугум). Виховання 

інтелектуально розвиненої особистості в єдиному освітньому просторі навчально-виховного 

комплексу. 

5. Арабаджиєв Д.Ю., КЗ «Запорізький національний технічний університет» ЗОР, 

Міжвузівський дослідний центр «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, 

м. Запоріжжя). Концептуальні засади моніторингу громадянської ідентичності учасників 

навчально-виховного процесу: регіональний аспект. 

6. Армаш Н.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Правовий зв’язок 

людини і держави, як умова для публічної служби. 

7. Аршинов Ю.Е., Лешуков В.С., Научно-образовательный центр сотрудничества со странами 

СНГ и Балтии, МИЦ «Политика и образование» Саратовского государственного университета 

(Россия, г. Саратов). Политическая идентичность молодежи как фактор становления 

гражданской нации. 

8. Бабарикіна Н.А., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Децентралізація влади в унітарній державі. 

9. Барліт О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Аксіологічні (ціннісні) аспекти громадянської освіти та виховання 

підростаючого покоління. 

10. Барліт О.О., Мальованний М.М., Макаренко В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості естетичного 

аргументу та етичної мотивації в формуванні ціннісного відношення до природи. 

11. Богомолова Н.М., Міжвузівський дослідний центр «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Правові знання як чинник формування свідомого громадянина 

України. 

12. Вакулова Т.В., Севастопольский городской гуманитарный университет (Украина, 

г. Севастополь). Гражданская и цивилизационная идентичность украинской молодежи в 

условиях формирования гражданского общества. 



13. Войновська М.К., Вільнянська гімназія «Світоч» (Україна, Запорізька обл..). Педагогічна 

майстерність вчителя у проектуванні особистісно орієнтованих технологій виховного 

процесу в загальноосвітньому закладі. 

14. Гончаренко О.М., Хортицький національний навчальний реабілітаційний центр (Україна, 

м. Запоріжжя). Роль «Безпеки життєдіяльності» у формуванні громадянської 

компетентності студентів. 

15. Гончаренко П.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми 

та завдання естетичного виховання в Україні. 

16. Горшкова О.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Шкільне самоврядування – основа демократичного виховання 

громадянина. 

17. Гузенков С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). До питання про підготовку вчителів в освітній галузі 

«Суспільствознавство» в контексті ключових компетентностей ЄС. 

18. Гура С.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Виховання особистості громадянина засобами духовно-моральних 

цінностей. 

19. Дем’янчук Ю.І., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (Україна, 

м. Львів). Освітньо-наукова система як засіб заохочення економічного розвитку. 

20. Доновський С.М., ЗНВК № 109 (Україна, м. Запоріжжя). Формування громадянської та 

соціальної активності учнівської молоді під час організації та проведення колективно-творчої 

справи.  

21. Дубініна Я.П., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Актуальні проблеми та шляхи підвищення соціальної ефективності управління освітньою 

системою регіону. 

22. Ерохина Т.В., Запорожский национальный технический университет (Украина, г. Запорожье). 

Влияние медиа-терроризма на массовое сознание. 

23. Заруба С.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Молодіжна субкультура та педагогізація. 

24. Зеленкевич Л.П., ответственный редактор международного журнала «Влада. Людина. Закон.» 

(Украина, г. Запорожье). Некоторые вопросы влияния политической социализации на 

становление гражданской идентичности. 

25. Зотов В.М., Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр (Україна, 

м. Запоріжжя). Проблеми формування політичної культури студентів. 

26. Іванов І.Ю., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. 

Луганськ). Стан сформованості ІКТ-компетентності вчителів-словесників. 

27. Карім эль Гуессаб, Запорожский национальный университет (Украина, м. Запорожье). 

Проблема системы образования в арабских странах. 

28. Каракатсаніс Т.В., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР, Класичний приватний 

університет (Україна, м. Запоріжжя). Програма «Take One…» як засіб розвитку креативності 

майбутніх учителів початкових класів у Великій Британії. 

29. Кириченко В.А., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище 

“Моторобудівник» (Україна, м. Запоріжжя). Портфоліо вчителя – як узагальнення і 

систематизація його педагогічних досягнень. 

30. Клічук А.В., Клічук О.Р., Інститут післядипломної педагогічної освіти м. Чернівці (Україна, 

м. Чернівці). Специфіка морального статусу педагога у сучасному навчальному процесі. 

31. Кондрус О.В., Володимирівський ЗНВК – гімназія «Успіх» Запорізького району (Україна, 

Запорізька область, с. Володимирівка). Соціалізація особистості – необхідна умова виховання 

громадянина України. 

32. Корицька Г.Р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Технології тестування в освіті: практичний аспект. 



33. Куринная А.Ф., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Дидактические основы словоцентрической 

деятельности на уроках русского языка в основной школе. 

34. Лукашенко І.М., Хортицький естетичний центр (Україна, м. Запоріжжя). Роль батьківського 

та педагогічного колективу у формуванні культури та особистої свідомості дитини. 

35. Макаренко В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Військово-патріотичне виховання – важливий фактор становлення 

громадянина. 

36. Макушинська Г.П., Запорізька державна інженерна академія (Україна, м. Запоріжжя). 

Формування свободи особистості через взаємодію освіти, релігії та інститутів 

громадянського суспільства 

37. Манжура В.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Історія науки 

як педагогічний ресурс формування креативного мислення. 

38. Меметов Р.Р., Миролюбовская общеобразовательная школа І-ІІ ступени Красногвардейского 

района АРК (Украина, г. Ялта). Механизм педагогического управления как основа развития 

школьного коллектива. 

39. Миколайко О.В., Уманська ЗОШ № 11 (Україна, Черкаська обл.). Робота опорного закладу 

щодо формування громадянської компетентності у світлі спадщини В.О.Сухомлинського. 

40. Миронюк О.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Взаємодія держави, освіти і сім’ї як умова формування здорового 

способу життя учасників навчально-виховного процесу. 

41. Мороко В.В., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Студентська спільнота, як ретранслятор історичної політики в державі. 

42. Мяло П.І., Міжвузівський дослідний центр «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, 

м. Запоріжжя). Формування практичних знань молоді в процесі громадської діяльності щодо 

функціонування політичної системи України. 

43. Назаренко Л.М., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м. Херсон). Сутність та особливості сучасного 

освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію учнівської молоді. 

44. Немченко С.Г., Бердянський державний університет (Україна, Бердянськ). Підготовка 

керівника загальноосвітнього навчального закладу до ефлекссивного управління. 
45. Павленко А.И., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Последипломное педагогическое образование: 

развитие личностных образовательных результатов. 

46. Пашков В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Післядипломна педагогічна освіта як системний феномен культури. 

47. Пашков В.В., Малеванный Н.М., КУ «Запорожский областной институт последипломного 

педагогического образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Взаимодействие политики и 

образования в Украине как условие формирования гражданина. 

48. Пашков В.В., Мальований М.М., Арабаджиєв Д.Ю., Мяло П.І., Богомолова Н.М., 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, 

м. Запоріжжя). Особливості політичної свідомості та проявів громадянської ідентичності 

учасників навчально-виховного процесу. 

49. Петриковская Т.П., Частный комплекс непрерывного образования «Школа ЭйдоС» (Украина, 

г. Запорожье). Инновационные технологии и педагогические подходы для всестороннего 

развития личности (из практики работы «Школы Эйдос»). 

50. Пєтков С.В., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Випускаюча кафедра 

як основа якісної юридичної освіти. 

51. Поліщук Н.В., Рівненський державний гуманітарний університет (Україна, м. Рівне). 

Філософія освітнього простору і духовність особистості в епоху НТП на початку ХХІ 

століття. 



52. Попович В.М., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Діяльність громадських організацій у соціальній сфері. 

53. Пришко О.В., Щупак І.Я., Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», Музей 

«Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» (Україна, м. Дніпропетровськ). Суспільні 

інститути як майданчик для освітньої та виховної діяльності. 

54. Путий Т.Н., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Электронный контент в практике учителя–

словесника.  

55. Сепетий Д.П., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Теорія 

пізнання К.Поппера та її застосування до освітнього процесу. 

56. Сосницький О.В., Хоменко В.Г., Кравченко Д.В., Сосницька М.О., Сосницька Н.Л., 

Кравченко Н.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Геніалізація національного виховання і освіти за допомогою універсалізації. 

57. Сусь Б.А., Ковальчук О.С., Київський політехнічний інститут (Україна, м. Київ). Виховання 

громадянина і патріота в умовах глобалізації і відкритого інформаційного простору. 

58. Сыстеров В.Н., руководитель Запорожской областной молодежной организации «Акцент», 

директор издательства (Украина, г. Запорожье). Формирование системы ценностей молодежи 

школьными средствами массовой информации. 

59. Терно С.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток 

критичного мислення школярів як засіб виховання духовних цінностей на уроках історії. 

60. Уліцька Г.С. Луцький педагогічний коледж ОР (Україна, м. Луцьк). Розвиток поведінкової 

складової позитивного мислення на уроках української літератури. 

61. Усенко О.І., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Особливості діяльності сучасних громадсько-політичних рухів та соціальних медіа в 

інформаційну добу. 

62. Утюж І.Г., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Основні парадигми 

і моделі освітньої діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. 

63. Худенкова І.Г., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради 

(Україна, м. Енергодар). Проектна діяльність підлітків у позашкільному закладі. 

64. Шаповалова Т.Г., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Формування здоров’язбережувальної компетентності особистості гуртківця у 

позашкільному освітньому просторі. 

65. Шацька Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). До теоретичного питання розвитку україномовної культури вчителя 

вітчизняної школи. 

66. Шелегеда В.І., КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Система контролю та 

стимулювання навчально-виховного процесу у гуртках КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, розміщених у 

сільської місцевості. 

67. Шульга Л.М., ЗНВК «Основа» (Україна, м. Запоріжжя). Модель сучасного вчителя в умовах 

інноваційного середовища ЗНВК «Основа». 

68. Щербина А.П., Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя (Україна, м. Ніжин). Наукові 

підходи до розв’язання суперечностей модернізаційних процесів у вищій освіті (на прикладі 

Республіки Білорусь). 
69. Якимович Т.Д., Козловська І.М. Львівський науково-практичний центр ПТО НАНПУ 

(Україна, м. Львів) Розвиток особистості студентської молоді в контексті інтегративного 
підходу. 

 

 



КОНФЕРЕНЦІЯ 2 

Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і 

якість освіти 

 

Пленарне засідання: 

 
1. Боканча В.Н.  кандидат педагогических наук, доцент кафедры дидактики математики, 

физики и информатики Тираспольского государственного (Республика Молдова, 

г. Кишинев). Специфика формирования компетенции научного познания на уроках 

физики. 

2. Гришина И.В., доктор педагогических наук, профессор, Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогичсекого образования (Россия, г. Санкт-Петербург). 

Формирование профессиональной компетентности руководителя образовательного 

учреждения в системе повышения квалификации. 
3. Онкович Г.В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної 

академії наук педагогічної освіти, завідувач відділу теорії та методології гуманітарної 
освіти Інституту вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Професійно-
орієнтована медіаосвіта у розвитку медіадидактики вищої школи. 

4. Павленко А.І., доктор педагогічних наук, професор, КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Компетентнісно-

орієнтовані освітні технології. 
5. Пироженко Т.А., доктор психологических наук, профессор, Ладивыр С.О., Институт 

психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины (Украина, г. Киев). Лаборатория 
психологии дошкольника: синтез науки и практики. 

6. Хаустова О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, закафедри інноваційних освітніх 
технологій КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 
(Україна, м. Запоріжжя). Духовні основи професійної компетентності педагогів. 

 

Доповіді: 
 

1. Андрєєва Д.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток 

медіаосвіти в Україні (на прикладі матеріалів сайту «MEDIASAPIENS»). 

2. Бабіч Надія, університет імені Й.Й. Штроссмаєра (Хорватія, м. Осієк) Трансформація освітніх 

цінностей в контексті євроінтеграції. 

3. Байер О.Н., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Православные основы формирования духовно-

нравственных начал личности ребенка средствами сказки и сказкотерапии. 

4. Байер О.Н., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС. Эмоциональное благополучие дошкольника: психологическое 

сопровождение и здоровьесберегающие технологии. 

5.  Киченко І.В., Кузь Г.В., ЦРД «Надія» департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Запорізької міськради (м. Запоріжжя, Україна). Освітній простір ЦРД як нова форма надання 

дошкільної освіти дітям.  

6. Байер О.Н., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС; Бобкова Л.Э., ЦРД «Надия» Департамента образования и науки, молодежи 

и спорта Запорожского горсовета (г. Запорожье, Украина). Сектор практической 

психологической поддержки детства «Шанс» как форма деятельности современной 

психологической службы в системе дошкольного образования.  

7. Бакіров В.С., Стародубцева Л.В., Харківський національний університет ім. Каразіна 

(м. Харків, Україна). Креативна модель медіаосвіти: експеримент Каразінського 

університету. 



8. Басараба Н.А., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Рівне, 

Україна). Формування єдиного інформаційно-освітнього простору системи освіти: 

регіональний аспект. 

9. Батаршев А.В., ФГНУ «Институт педагогического образования и образования взрослых» РАО 

(Россия, г. Санкт-Петербург). Факторы (детерминанты) профессионально-личностного 

становления педагога. 

10. Батлина Л.В., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье).  Человековедческий аспект высшего образования: 

актуальность проблемы. 

11. Біла Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). До питання набуття компетентності вихователем будинку дитини 

в плеканні індивідуальності вихованця. 

12. Білосевич І.А., Білосевич В.А., Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут 

ім. Тараса Шевченка. (Україна, Тернопільска обл., м. Кременець). Теоретичні підходи до 

визначення особливостей технічного мислення. 

13. Божко О.П., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(м. Миколаїв, Україна). Психолінгвістичні засади оволодіння вторинною текстотвірною 

діяльністю в процесі вивчення української мови учнями 5–9 класів. 

14. Ботгрос И.В., Боканча В.Н., Французан Л.Г., Институт  педагогических наук (Республика 

Молдова, г. Кишинев). Специфика формирования компетенции научного познания на уроках 

физики. 

15. Бутурліна О.В, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, Дніпропетровськ). Інформаційно-освітній простір як предмет філософсько-

освітнього аналізу. 

16. Вайновська М.К., Вільнянська гімназія «Світоч» Вільнянської районної ради Запорізької 

області (Україна, Запорізька область). Нові підходи до внутрішкільного управління 

професійним зростанням вчителя загальноосвітнього закладу. 

17. Варецька О.В., докторант Інституту вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ); КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, 

м. Запоріжжя). Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи в 

інноваційному освітньому середовищі системи післядипломної освіти. 

18. Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Дидактична модель підвищення кваліфікації вчителів за 

дистанційною формою. 

19. Ватковська М.Г., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна м. Дніпропетровськ). Особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах 

Дніпропетровщини: досягнення, проблеми та перспективи. 

20. Гайналій Л.І., Шманько І.І.,  Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти.  

(Україна, м. Ужгород). Еволюція концепції фізичної освіти на шляху реформування вітчизняної 

загальноосвітньої школи. 

21. Гал Шандор, Егерський інститут імені Естергазі Кароля (Угорщина, м. Егер) Природничі 

лабораторії в змісті навчання біології.  

22. Гашенко І.О., Савіч І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування екологічної компетентності учнів в 

освітньому просторі України. 

23. Гашенко І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Кваша О.В., Степногірська ЗОШ (Україна, Запорізька обл., 

м. Степногірськ). Дидактичні аспекти розвитку творчої компетентності особистості в 

умовах моделі адаптивної школи. 

24. Голдобіна К.Б., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Учнівське самоуправління: нові обрії у позашкіллі. 



25. Григоренко Г.І., Жадан Р.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування основ споживчих знань як 

умова набуття життєвих компетентностей дітьми дошкільного віку. 

26. Гришина И.В., Санкт-Петербургская Академия последипломного педагогического 

образования (Россия, г. Санкт-Петербург). Профессиональная компетентность директора 

школы как объект исследования. 

27. Давыдов Г.А., ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования» (Россия, г. Псков). Формирование профессиональной 

компетентности руководителей образовательных учреждений: современная практика 

Псковского региона. 

28. Дем’янчук Ю.І., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (Україна, 

м. Львів) Освітньо-наукова система як засіб заохочення економічного розвитку. 

29. Деркач О.І., ЖДУ імені Івана Франка; Дудік Г.П., Житомирський екологічний ліцей № 24 

(Україна, м. Житомир). Природоохоронна діяльність учнів екологічного ліцею. 

30. Джупін Борбала, Дебреценський університет, (Угорщина, м. Дебрецен) Розвиваючі функції 

народних ігор (на прикладі аналізу 94-х варіацій гри «Ланцюжок, ланцюжок, круглий 

ланцюжок...». 

31. Доргова Т.М., Запорізька ВСШ №31 (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження інноваційних 

технологій  в практику роботи вечірньої школи. 

32. Дорошенко З.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчанні дошкільників. 

33. Єрмак Л.С., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Нові методи 

виробничого навчання: досвід нової Зеландії. 

34. Жара Н.М., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В.Остроградського (Україна, м. Полтава). Професійний розвиток педагога в умовах 

дистанційного навчання.  

35. Жуклинец И.И., Санкт-Петербургская Академия последипломного педагогического 

образования (Россия, г. Санкт-Петербург). Формирование экономической компетентности 

руководителей образовательных учреждений в системе повышения квалификации. 

36. Завгородній М.П., Омельянчик Л.О., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Підвищення ефективності підготовки учнів до ЗНО з хімії. 

37. Загороднова В.Ф., Нищета В.А., Саприкіна Н.В., Бердянський державний педагогічний 

університет (Україна, м. Бердянськ). Проблемне навчання як засіб розвитку креативних 

здібностей студентів-філологів. 

38. Завгородня Н.Г., Саржевський С.Н., Запорізький державний медичний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

підготовці майбутніх лікарів. 

39. Завгородняя Н.Г., Цибульская Т.Е., Запорожский государственный медицинский 

университет (Украина, г. Запорожье). Оптимизация последипломного обучения врачей-

интернов семейной медицины по детской офтальмологии. 

40. Залєсова І.В., Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 

(Україна, м. Вінниця). Формування міжнаціональної толерантності учнів засобами 

інноваційних технологій. 

41. Зарічанська Н.В., Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла 

Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Теорія і практика підготовки студентів-філологів до 

інноваційної діяльності. 

42. Зарічанський О.А., Закарпатський державний університет (Україна, м. Ужгород). Методичні 

основи формування правової культури фахівців безпеки життєдіяльності. 

43. Ібрагімова А.С., Титаренко Н.Є., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. 

Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Методичне забезпечення самостійної роботи 

студентів з дисципліни «диференціальна геометрія». 



44. Каліцева О. В., Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Розвиток 

комунікативних умінь майбутніх юристів на матеріалах телебачення. 

45. Канакина Л.П., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Компетентностный подход как средство 

повышения математической грамотности и культуры учащихся. 

46. Кваша Л.А., Степногірська ЗОШ І-Ш ст. Василівської райради Запорізької області (Україна, 

Запорізька область). Використання інформаційних технологій як один із шляхів активізації 

пізнавальної діяльності учнів. 

47. Керестень Іштван, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, (Україна, 

м. Берегово). Наскрізна педагогічна практика в підготовці вихователів ДНЗ Угорщини. 

48. Кіндрат І.Р., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, 

м. Рівне). Інноваційні аспекти побудови освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі 

на засадах інтеграції. 

49. Кісенко О.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми 

визначення педагогічних умов формування психологічної культури у майбутніх соціальних 

працівників у процесі фахової підготовки у ВНЗ. 

50. Ключкович Т.В., Ужгородський національний університет (Україна, м. Ужгород). Проблема 

якості вищої освіти в сучасній Словаччині. 

51. Колеснікова І.Є., КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа I – III ступенів «Талант» 

Василівської районної ради Запорізької області (Україна, м. Дніпрорудне). До проблеми 

управлінського супроводу розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів. 

52. Кондратова Л. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проектна технологія в процесі викладання дисциплін художньо-

естетичного циклу. 

53. Копоть Н.М., Запорізька гімназія № 45 (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток творчої активності 

учнів на уроках трудового навчання та технології за допомогою методу проекту. 

54. Корж О.П., Запорізький національний університет; Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). 

Розвиток екологічної особистості як пріоритет сучасної природничої освіти.  

55. Королюк С. В., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

М. В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Розвиток освітнього закладу в контексті 

управління проектами. 

56. Короткина И.Б., Московская высшая школа социальных и экономических наук (Россия, 

г. Москва). Опыт реализации концепции «академическая грамотность» в системе подготовки 

и повышения квалификации специалистов в области образовательного менеджмента. 

57. Костенко Е. Ю., Лицей экономики и информационных технологий (Украина, г. Запорожье), 

Лисина Л. А., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Синергетический подход к оптимизации 

методической работы школы. 

58. Крамаренко Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Віртуальне методичне об’єднання як засіб професійного 

розвитку вчителів фізики в контексті безперервної освіти. 

59. Крюкова Н.Д., Учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» (Россия, 

г. Новгород). Уровневый подход к организации формирования профессиональной 

компетентности руководителя в системе повышения квалификации как условие успешности 

введения и реализации ФГОС второго поколения. 

60. Кузьменко В.У., Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова 

(Украина, г. Киев). Технология индивидуализированного обучения одаренных дошкольников. 

61. Курцева Е.Г., Шаляпина Т.А., Санкт-Петербургская АППО (Россия, г. Санкт-Петербург). 

Управление качеством педагогической деятельности. 



62. Кутик О.М.,  КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Школьна В.В. Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 3 (Україна, м. Запоріжжя). Система природоорієнтованої діяльності ЗНЗ як 

умова формування екологічної компетентності учнів. 

63. Кухарчик Е.Н., Санкт-Петербургская АППО (Россия, г. Санкт-Петербург). Подготовка 

руководителей школ: мировой опыт составления образовательных программ. 

64. Ладивир С.О., Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Не 

готові знання, а вміння їх здобувати. 

65. Левченко О.О., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Україна, 

м. Луганськ). Інноваційна освіта та креативна педагогіка: розвиток креативної особистості 

в умовах інформаційно-комунікаційних технологій. 

66. Лісіна Л. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя), Костенко Є. Ю. Ліцей економіки і інформаційних технологій 

(Україна, м. Запоріжжя). Оновлення внутрішньошкільної методичної системи: синергетичний 

підхід. 

67. Логинова Л.А., ГАОУ Республики Карелии «Институт повышения квалификации работников 

образования» (Россия, г. Петродворец). Формирование профессиональной компетентности 

руководителей школ: современная практика республики Карелия. 

68. Лук'янчук Е.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг як засіб формування професійної компетентності 

педагогічних працівників. 

69. Ляшенко С.В., Энергодарский УВК №9 Энергодарского горсовета; Дорошенко З.П., КУ 

«Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС. 

(Украина, Запорожская обл.). Интегрирование ИКТ в образовательный процесс дошкольного 

учебного учреждения (на примере формирования компетентности дошкольников в сфере 

«Природа»).  

70. Ляшенко С.В., Малыш Е.Н., Энергодарский УВК №9 Энергодарского горсовета (Украина, 

Запорожская обл.). Интегрирование ИКТ в структуру занятия с детьми среднего 

дошкольного возраста.  

71. Макаренко І.Д., Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Медіаосвітні 

технології як засіб актуалізації полікультурної компетентності викладачів іноземних мов. 

72. Малышева С.А., Автономное образовательное учреждение Волгоградской области 

дополнительного профессионального образования(повышения квалификации) специалистов 

«Волгоградский институт развития образования» (Россия, г. Вологда). Формирование 

профессиональной компетентности руководителей в системе повышения квалификации. 

73. Мамунчак Т.В., Дошкільний навчальний заклад № 101 «Снігуронька» (Україна, 

м. Запоріжжя). Забезпечення наступності та взаємодії між дошкільною та початковою 

освітою як умова створення єдиного освітнього простору розвитку особистості. 

74. Марон А.Е., Долматов А.В., Ленинградский областной институт развития (Россия, 

Ленинградская область). Формирование профессиональной компетентности руководителей 

школ: опыт и практика Ленинградской области в условиях системных изменений. 

75. Маслєннікова Д.Ю., Керченський державний морський технологічний університет (АР Крим, 

м. Керч). Взаємовплив засобів музейної педагогіки, пізнавальної діяльності та розвитку 

емоційної сфери учнів в умовах розвивального навчання фізики. 

76. Маслєннікова Д.Ю., Керченський державний морський технологічний університет (АР Крим, 

м. Керч). Пізнавальний і розвивальний потенціал евристичних методів навчання в процесі 

реалізації засобів музейної педагогіки. 

77. Матина Г.О., Санкт-Петербургская АППО (Россия, г. Санкт-Петербург). Оценка 

инновационного потенциала образовательных учереждений в рамках организации 

общественной и профессиональной экспертизы качества инновационной деятельности. 

78. Мілан Чернай Прешовський університет (Словаччина, м. Прешов). Маркетинг освітньої 

галузі в Словаччині. 



79. Міс Йожеф, Егерський інститут імені Естергазі Кароля (Угорщина, м. Егер). Роль 

лабораторних занять з фізики у підтримці обдарованих дітей. 

80. Науменко Т.І., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем 

НАН України та МОН молодьспорту України (Україна, м. Київ). Експериментальна програма 

розумового виховання дітей раннього віку. 

81. Ніколаєвська Р.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція теорії та практики в акмеології шкільної освіти. 

82. Омеляненко А.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Роль мовленнєвої дидактичної гри у процесі навчання старших дошкільників складати 

розповіді-роздуми. 

83. Омельянчик Л.О., Перетятько В.В., Ткачук О.В., Запорізький національний університет 

(Україна, м. Запоріжжя). Організація та контроль індивідуальної роботи студентів на 

біологічному факультеті. 

84. Онкович Г.В., Інститут вищої освiти НАПН України (Україна, м. Київ). Професійно-

орієнтована  медіаосвіта у розвитку медіадидактики вищої школи. 

85. Опачко М.В., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет» (Україна, м. Ужгород). Закономірності дидактичного менеджменту. 

86. Оросова Р., Кошицький університет імені Павла Йозефа Шафарика (Словацька Республіка). 

Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у вищій школі. 

87. Павленко Л.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Педагогічна компетентність як основа педагогічної творчості 

вчителя біології. 

88. Палійчук Л.М., Степногірська загальноосвітня школа І-Ш ступенів (Україна, Запорізька 

область). Формування екологічної компетентності учнів у процесі викладання географії. 

89. Пантюх О.І., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 (Україна, Запорізька 

область, м. Мелітополь). Розвиток мистецької компетентності учнів через формування умінь 

сприймання, інтерпретації та оцінювання музичних творів. 

90. Панова Н.В., Санкт-Петербургская АППО (Россия, г. Санкт-Петербург). Профессиональная 

компетентность педагога в современном образовании. 

91. Петрик О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Формування навчальної мотивації молодших школярів. 

92. Погрібняк Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами творів  

живопису: теоретичний аспект. 

93. Попова Т.Н., Керченський державний морський технологічний університет (АР Крим, 

м. Керч). Морально-виховальне значення реалізації взаємозв’язку природничо-наукового і 

культурологічного знання в процесі вивчення дисциплін освітньої галузі «Природознавство». 

94. Попова Т.Н., Керченський державний морський технологічний університет (АР Крим, 

м. Керч). Дидактичні принципи реалізації культурно-історичної компоненти у змісті сучасної 

природничо-наукової освіти. 

95. Прокопец К.В., Мелитопольская общеобразовательная школа №7 (Украина, Запорожская 

область, г. Мелитополь). Формирование учебно-познавательной компетентности учащихся 

средствами технологии развития критического мышления на уроках русского языка. 

96. Прудкий А.С., Керченский государственный морской технологический университет (АР 

Крым, г. Керчь). Культурно-научное мировоззрение современного как составляющая 

педагогической деятельности учителя физики. 

97. Прудкий О.С., Керченський державний морський технологічний університет (АР Крим, 

м. Керч). Урахування вікових психолого-педагогічних характеристик учнів 7-8-х класів під час 

планування навчальних екскурсій із фізики. 

98. Растопчина О.М., Керченський факультет Херсонського национального технического 

университета (АР Крым, г. Керчь). Прогнозирование результатов изучения дисциплин 

естественно-математического цикла. 



99. Рибалка В.В., Институт педагогического образования и образования взрослых НАПН 

Украины (Украина, г. Киев). Научное определение личности, ее контентная, антиномическая 

характеристика и персонологический интеллект психологов и педагогов. 

100. Рібцун Ю.В., Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України (Україна, м. Київ). До питання варіативного формування навичок читання у 

дошкільників із вадами мовленнєвого розвитку. 

101. Савченко І.М., Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, 

Волкова С.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (Україна, Запорізька область, м. Мелітополь). Методичний 

супровід  у роботі методичного об’єднання  шкільних бібліотекарів м. Мелітополя Запорізької 

області. 

102. Саржевська Л.Є., Поплавська І.О., Запорізький державний медичний університет 

(Україна, м. Запоріжжя). Роль самостійної роботи інтернів у процесі професійної підготовки. 

103. Саржевский С.Н., Запорожский государственный медицинский университет (Украина, 

г. Запорожье). Технологии личностно-ориентированого обучения в формировании 

профессиональных компетенций студента медика. 

104. Савіщенко В.М., Навчально-науковий інститут права та безпеки, Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпропетровськ). Формування 

деонтологічної компетентності у студентів юридичних факультетів. 

105. Самсонова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професійний саморозвиток вихователя дошкільного навчального 

закладу як педагогічна проблема. 

106. Сепетий Д.П., Запорізький державний медичний університет, (Україна, м. Запоріжжя). 

Теорія розвитку знання Карла Поппера у застосуванні до освітнього процесу.  

107. Скірко Г.З., Запорізький навчально-виховний комплекс «Мрія» Запорізької міської ради 

Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження здоров'язбережувальних 

інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти. 

108. Склярова І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Можливості дидактики у становленні сучасних процедур якості 

освіти. 

109. Становських З.Л. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 (  Україна, м. Київ).     Духовно-особистісні ресурси професійного саморозвитку дорослих  

110. Староста В.І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). 

Методи та форми контролю як засіб мотивації навчально-пізнавальної роботи студентів. 

111. Сущенко А.В., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Аналіз та 

узагальнення досвіду професійної освіти викладачів університетів та вищих навчальних 

закладів. 
112. Тимошко Е.А., Новгородский институт развития образования (Россия, г.Новгород). 

Формирование профессиональной компетентности руководителей школ: проблемы, опыт, 
перспективы. 

113. Тіщенко О.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 
(Україна, м. Запоріжжя). Інновації в сучасній освіті. 

114. Трофименко А.О., Степногірська ЗОШ (Україна, Запорізька область). Методичне 
забезпечення впровадження проектної технології в навчально-виховному процесі. 

115. Тютикова И.Б., Санкт-Петербугская АППО (Россия, г. Санкт-Петербург). Система 
дополнительного профессионального образования как ресурс кадрового обеспечения экономики 
региона. 

116. Хаустова О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні науково-педагогічні підходи до професійного творчого 
розвитку вчителя. 

117. Харлаш Л.М.,  Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(Україна, Дніпропетровськ). Відкрита освіта у глобальному суспільстві:трансформація 
освітніх потреб особистості. 



118. Харченко Н.І., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(Україна, Дніпропетровськ). Віртуальне навчальне середовище як засіб управління навчальним 
середовищем 

119. Харченко Н.Б., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(Україна, м. Рівне). Виховні складові освітніх технологій як відображення тенденцій розвитку 
інформаційного суспільства 

120. Хиневич Е.С., МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» (Россия, 

Мурманская область, г. Снежногорск). Развитие полилингвизма детей в учреждениях 

дополнительного образования. 
121. Цветков В.В., Новгородский институт развития образования (ОАОУ НИРО) (Россия, 

г. Новгород). Формирование коммуникативной компетентности руководителей 
образовательных учреждений. 

122. Чекина В.Д., Санкт-Петербургская ББОУ школа № 304 (Россия, г.Санкт-Петербург). 
Развитие профессионального самосознания руководителя школы как педагогическая 
проблема.. 

123. Чепрасова О.В., Запорізька гімназія № 45 (Україна, м. Запоріжжя). Науково-дослідницька 
діяльність учнів старших класів філологічного профілю навчання. 

124. Шебень Владимир, Бирчак Ян, Прешевский университет (Словакия, г. Прешов) Мифы и 
реальность в деятельности учителя: размышления в контексте реформирования словацкой 
общеобразовательной школы. 

125. Яцишин О.М., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Україна, 
м. Вінниця). Теоретичні та методичні засади формування автолінгводидактичної 
компетентності майбутніх фахівців торговельно-економічної галузі. 

126. Яновська Л.І., Запорізький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної 
компетентності державних службовців у системі підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації. 

 



КОНФЕРЕНЦІЯ 3  

Теоретичні та прикладні питання сучасного освітнього менеджменту 

 

Пленарне засідання: 
1. Ястребова В.Я., кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради. Соціально-педагогічний детермінізм в управлінській діяльності директора 

загальноосвітнього навчального закладу сільської місцевості. 

2. Гура О.І., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми гуманістичного 

та особистісно-орієнтованого підходів в управлінні соціальною організацією. 

3. Мариновська О.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

та освітніх інновацій (Україна. м. Івано-Франківськ). Технологія векторного аналізу уроку 

4. Федосенко Е.В., кандидат психологических наук, доцент НОУ ВПО «Институт дизайна, 

прикладного искусства и гуманитарного образования» (Россия, г.Санкт-Петербург). 

Актуальные проблемы профессионального развития психологов в системе постдипломного 

образования. 

5. Волярська О.С., кандидат педагогічних наук, доцент КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічний 

супровід післядипломної підготовки керівників закладів освіти. 

6. Гура Т.Є., кандидат психологічних наук, доцент, в.о. проректора з наукової роботи та 

міжнародної діяльності КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми психологічного забезпечення розвитку 

освітнього простору. 

7. Пучина О.В., кандидат психологічних наук, доцент, Запорізькій національний технічний 

університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічна готовність керівників до управлінської 

діяльності. 

 

Доповіді: 
 

1. Афанасьєва Т.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Проблема 

модернізації змісту професійної освіти: компетентністний аспект. 

2. Бабко Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Управління професійним саморозвитком педагога профільної 

школи. 

3. Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Вимірювання навчальних досягнень учнів як компонент 

оцінювальної діяльності учителя. 

4. Бондарева Л.Б., Классический приватный университет (Украина, г. Запорожье). 

Музыкотерапия как метод коррекции эмоциональной сферы беременных женщин. 

5. Бондаренко Р.М., Хортицький національній навчально-реабілітаційний багатопрофільній 

центр (Україна, Запоріжжя). Психологічні особливості підготовки психологів до роботи з 

дітьми аутистичного спектру 

6. Бондаренко З.П., Продан Є.О., Бондаренко Я.І., Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Проблеми інклюзивного 

навчання студентів у інтегрованому освітньому просторі 

7. Бондаренко З.П.,  Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

(Україна, м. Дніпропетровськ). Модель формування соціальної зрілості особистості у 

процесі її навчання, виховання і розвитку. 

8. Бочелюк В.В., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Соціально-

психологічні особливості насилля у закладах освіти. 



9. Булах М.Ю., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, 

м. Дніпропетровськ).  Інноваційні підходи і технології у сучасному освітньому 

менеджменті. 

10. Бура О.Б., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 (Україна, м. Запоріжжя). 

Зміст соціально-педагогічної корекції гіперактивної поведінки молодших школярів. 

11. Водолазська Т.В., Гавриш Р.Л., Полтавський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Евалюація як 

технологічна інновація в освітньому менеджменті. 

12. Волошина Т.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя) Комплексная оценка соматического здоровья учащихся 

начальных классов с особенностями психофизического развития. 

13. Волошенко О.В., Черкаський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Черкаси). Деякі аспекти осучаснення післядипломної педагогічної освіти. 

14. Волярська О.С., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічний супровід післядипломної підготовки 

керівників закладів освіти. 

15. Галумова Е.А., Классический приватный университет (Украина, г. Запорожье). 

Особенности эмоционального развития детей с аутизмом. 

16. Гонтар М. Г.,  Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Життєва компетентність як детермінанта розвитку особистості 

підлітка. 

17. Гуменный А.Д., Институт профессионально-технического образования НАПН Украины 

(Украина, г. Киев). Развитие уровня информационной культуры руководителей ПТУЗ в 

открытом информационно-образовательном пространстве ПТО.  

18. Губа Н.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток 

професійної компетентності майбутніх психологів у процесі навчання у ВНЗ. 

19. Гура Т.Є., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Емпіричне дослідження професійного мислення практичних 

психологів: методичне забезпечення. 

20. Донченко І.А., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток 

професійної самосвідомості засобами розвивальної психодіагностики. 

21. Дрожжина Т.В., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). 

Використання андрагогічних принципів у післядипломній освіті педагогів. 

22. Заворотна Я.В., Шабанова Т.С., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Факторно-критеріальна модель 

інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. 

23. Зарицька В.В., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості 

розвитку емоційного інтелекту суб’єктів навчального процесу. 

24. Кідалова Н.О., Управління освіти Мелітопольської міської ради (Україна, м. Мелітополь). 

Проект «Profуспіх: стратегія професійного вибору». 

25. Кільова О.А., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Професійно-педагогічна підготовка майбутніх викладачів у 

позааудиторній роботі у вищих навчальних закладах. 

26. Козицька Г.В., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Проблеми визначення сутності професійного мислення. 

27. Козловська І.М., Львівський науково-практичний центр ПТО НАНПУ (Україна, м. Львів). 

Розвиток особистості студентської молоді в контексті інтегративного підходу.  

28. Козловський Ю.М., Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (Україна, м. Львів). 

Особистісний підхід до суб’єктів наукової діяльності вищого навчального закладу. 

29. Коротка Н.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організаційно-правові засади діяльності наркомату освіти в 

1920-1932р.р. 



30. Котелюх М.О., Харківський Національний університет внутрішніх справ (Україна, 

м. Харків). Розвиток професійної етики майбутніх працівників міліції громадської безпеки 

засобами навчального тренінгу. 

31. Кравченко Г.Ю., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). 

Використання адаптивного управління для забезпечення ефективної діяльності кафедри 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

32. Крамчанін В.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (Україна, 

м. Запоріжжя). Управлінська культура керівників закладів освіти як психолого-педагогічний 

феномен. 

33. Криволап О.Ю., Запорізька загальноосвітня школа № 15 (Україна, м. Запоріжжя). 

Управління процесом формування усвідомленої діяльності молодших школярів під час 

навчального процесу. 

34. Криворучко М.В., навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад –

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15» Смілянської міської ради (Україна, Черкаська 

область, м. Сміла). Сучасне управління методичною роботою на рівні навчального закладу. 

35. Кривых С.В., НОУ ВПО «Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного 

образования» (Россия, г. Санкт-Петербург,). Диверсификация высшего профессионального  

образования на примере профиля обучения  «христианское искусство». 

36. Лазаренко  В.І., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара(Україна, 

м. Дніпропетровськ). Психологічна допомога особистості: практика реалізації програми 

«здоровий спосіб життя». 

37. Лапшина І.С., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Дидактичне проектування електронного підручника у 

системі післядипломної педагогічної освіти. 

38. Липкова А.В., Классический приватный университет (Украина, г. Запорожье). 

Психологические предпосылки вхождения подростков в субкультуры. 

39. Литвиненко І.С., Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 

(Україна, м. Миколаїв). Підготовка майбутніх психологів до роботи з людьми похилого 

віку. 

40. Лук’янова О.І., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Управління процесом формування позитивної мотивації до навчання  студентів технічних 

спеціальностей. 

41. Лубяна К.А., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Врахування індивідуально-психологічних особливостей дітей, які 

займаються хореографічною творчістю. 

42. Лупінович С.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичні підходи до планування корекційної 

роботи педагога в освітньому процесі загальноосвітньої школи. 

43. Лупінович К.С., Науково-дослідницька лабораторія інклюзивної освіти дітей з особливими 

освітніми потреба ми КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Роль батьків у залученні дітей з особливими 

освітніми проблемами в інклюзивний освітній простір. 

44. Лупинович А.С., Детско-юношеская  школа олимпийского резерва Смолевичского района 

Минской области (Белорусь, г. Минск). Превентивные методы оценки адаптационных 

возможностей учащихся 7-8 классов школ-интернатов к физической нагрузке. 

45. Мазурик І.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Ґендерні 

особливості рольових очікувань молоді стосовно майбутнього партнера у шлюбі. 

46. Майорчак Н.М., Львівський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Львів). 

Соціальні чинники формування брехливості у підлітків. 

47. Максимова О.П., Кіровоградський інститут комерції (Україна, м. Кіровоград). 

Особливості застосування кейс-методу у процесі формування готовності майбутніх 

економістів до аналітичної діяльності. 



48. Меркулова Н.В., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Інтерактивні методи навчання як спосіб 

формування готовності магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління 

загальноосвітнім навчальним закладом. 

49. Мінакова І.В.,  КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток життєвих навичок як метод навчання здоровому 

способу життя й елемент високоякісної освіти. 

50. Могілевська В.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До питання про впровадження сучасних педагогічних 

технологій у позашкільній освіті. 

51. Науменко М.П., Попкова Е.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Андрагогічні аспекти підготовки 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на ринку праці. 

52. Неткал Ф.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми 

дослідження професійної готовності майбутнього психолога до консультативної 

діяльності. 

53. Нікітін О.Є., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні 

особливості наркозалежності, як прояв сімейної дисфункції. 

54. Нікулін С.Є., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Роль сюжетних картинок у засвоєнні змісту літературних 

текстів учнями молодших класів спеціальних шкіл для розумово відсталих дітей. 

55. Омельченко Я.Є., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Інтерактивні методи навчання у викладанні англійської мови 

студентам гуманітарних спеціальностей. 

56. Павлова С.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Оцінка якості освітнього процесу як основної складової 

конкурентноздатності школи. 

57. Паливода Н.П., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні 

особливості дитячого горя. 

58. Панов М.С., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Соціально-

психологічні особливості формування правової культури осіб з особливими потребами. 

59. Перцова Н.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Ефективність методу кейса у формуванні прогностичних умінь 

керівників шкіл в умовах післядипломної освіти. 

60. Переверзєва О.В., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

(Україна, м. Дніпропетровськ). Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен у 

контексті інноваційного розвитку. 

61. Присяжнюк Ю.С., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності вчителя - 

гуманітарія на засадах андрагогіки . 

62. Приходько І.П., Дніпропетровський державний аграрний університет (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Державно-управлінські заходи по забезпеченню якості, відтворення і 

передачі знань у системі вищої освіти. 

63. Приходько Т.П., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Діяльність освітнього керівництва по запровадженню європейської 

парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ. 

64. Ремез Н.Д., Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти (Україна, м. Одеса). 

Реалізація андрагогічних принципів навчання в процесі підготовки вчителів до тестового 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

65. Русановська О.В., Навчально-виховний комплекс «Запорізька Січ» Запорізької міської 

ради (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічні умови формування гендерної культури студентів 

педагогічного коледжу. 



66. Рязанцева З.А., Гурова С.Г., Сейсенбаєва О.А., Запорізька загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат №7 (Україна, м. Запоріжжя). Особливості методичної роботи з 

педагогічним колективом у санаторній школі-інтернаті. 

67. Скірко Р.Л., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Фактори педагогічного впливу на формування соціальної 

компетентності практичних психологів в умовах післядипломної педагогічної освіти». 

68. Сироватко О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психологічне забезпечення програми розвитку 

навчального закладу. 

69. Смирнова М.Є., Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Андрагогічні 

основи навчання педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації. 

70. Сосницький О.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Геніалізація національного виховання і освіти за допомогою універсалізації. 

71. Сухоставська Н.С., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Концептуальна модель формування готовності майбутніх фахівців 

філологічного напряму до педагогічної діяльності. 

72. Сущенко Л.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Наукові підходи 

до організації професійно спрямованої дослідницької діяльності майбутніх педагогів. 

73. Тушина О.Є., Мелітопольський район, Новобогданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна, 

м. Мелітополь). Психологічна безпека освітнього середовища як визначальний компонент 

збереження психічного здоров’я та позитивного розвитку його учасників. 

74. Федосенко Е.В., НОУ ВПО «Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного 

образования» (Россия, г.Санкт-Петербург). Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи в условиях учреждений для детей-сирот (программа воспитания благочестия 

«От сердца к сердцу»). 

75. Чала Г.В., Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс №19 (Україна, 

м. Запоріжжя). Зміст роботи соціального педагога з впровадження сюжетно-рольових ігор 

в освітній процес дошкільного закладу. 

76. Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Теоретичні основи дослідження особистісно-

професійного розвитку практичного психолога. 

77. Черепєхіна О.А., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми 

піднесення професійного статусу психолога у фаховій підготовці майбутніх психологів. 

78. Чернова К.М., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Сутність 

самоактуалізації особистості майбутнього менеджера. 

79. Шаляпина Т.А., Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования» (Россия, г. Санкт-Петербург). Управление информатизацией образования: 

куда идти. 

80. Шевченко О.А., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Миколаїв). Пролегомени дослідження професійного розвитку педагога в 

умовах післядипломної освіти. 

81. Штуль С.Л., Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації (Україна, 

Запорізька область). Управлінська компетентність керівника сучасної школи. 

82. Щербакова Д.К., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Розвиток професійної спрямованості студентів вищих навчальних 

закладів. 

83. Яцюк О.С., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна, 

м. Івано-Франківськ). Професійна компетенція викладача вищого навчального закладу: 

вимоги сучасності. 



КОНФЕРЕНЦІЯ 4 

«Інформаційні технології в освіті: особистість, освітній простір, методологія 

навчання, освітні ресурси» 
 

Пленарне засідання  

 
1. Вєрозубов О.Г., Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької 

обласної державної адміністрації (Україна, Запоріжжя). Відео привітання. Ефективне 

використання новітніх технологій - головне завдання розвитку системи освіти Запорізької 

області. 

2. Хіврич В.В., заступник директора, начальник відділу загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної 

державної адміністрації (Україна, Запоріжжя). Відео привітання. Розвиток комунікативної 

культури учнів в умовах єдиного інформаційного освітнього простору.  

3. Морзе Н.В., доктор педагогічний наук, проректор, Київський університет ім. Б. Гринченка, 

(Україна, м. Київ). Формування в учнів навичок мислення 21 століття на основі 

використання ІКТ. 

4. Свириденко О., керівник програми Microsoft «Партнерство у навчанні» (Україна, м. Київ). 

Тенденції використання ІКТ для навчання. 

5. Найдьонова Л.А. кандидат психологічних наук, заступник директора з наукової роботи 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, (Україна, м. Київ). Основні 

напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіа освіти на 

всеукраїнському рівні. 

6. Кочарян А., координатор програми «Школи – новатори» (Україна, м. Київ). Розвиток 

інформаційно-комунікаційних компетенцій педагогічних працівників вищої школи. 

7. Галям Т., спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та пресою підприємства ВОЛІ (Україна, 

м. Полтава). Освітня програма компанії ВОЛЯ Безпечний Інтернет для дітей. 

8. Швець Ю.О., директор Інституту інформаційних технологій в освіті Класичного 

приватного університету (Україна, м. Запоріжжя). Особливості впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у сучасний освітній простір. 

 

Доповіді: 

 
1. Акімов С.К., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Вплив Інтернет-адикції на інформаційні процеси системної організації особистості. 

2. Алексеева Л.Н., Московский институт развития образования (Россия, г.Москва). В защиту 

информации, «не совместимой с задачами образования и воспитания». 

3. Бєсова О.Г., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 

(Україна, м. Мелітополь). Педагогічні умови розвитку інформаційної компетентності 

старшокласників. 

4. Бутурлина О.В., Днепропетровский областной институт последипломного 

педагогического образования (Украина, г. Днепропетровск). Роль медиатворчества в 

создании педагогически спроэктированного информационно-образовательного 

пространства (дистанционное выступление).  

5. Васильченко С.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Яким бути курсу інформатики в 5-9 класах з 2016 

року? 

6. Волковська М.А., Коваленко С.С., Інститут педагогічних наук та ліцей ім. Іона Суручану 

(Молдова, Кишинів та Яловенський район, с.Суручени). Використання інформаційно-



комунікативних технологій при навчанні російській мові як нерідній в національних школах 

Молдови. 

7. Воронкін О.С., Луганська державна академія культури і мистецтв (Україна, м. Луганськ). 

Масштабні проекти з реалізації глобальної відкритої освітньої парадигми. 

8. Глазова В.В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, 

Слов’янськ). Використання методу проектів у підготовці майбутніх учителів 

інформатики. 

9. Гудилина С.И., Институт содержания и методов обучения Российской Академии 

образования (Россия, г. Москва). Единое информационное образовательное пространство 

области как стимулятор развития коммуникативной культуры школьников.  

10. Демидов А.А., Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики. (Россия, г. Москва). Этико-правовое и 

гражданское образование – приоритеты для сферы образования, культуры и 

коммуникации. 

11. Завадський І.О., Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Україна, м. Київ). 

Проектування баз даних: міфи та методичні принципи. 

12. Застело А.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічна 

безпека в просторі дистанційної освіти.  

13. Ібрагімова А.С., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Методичне забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Диференціальна геометрія». 

14. Іванов С.А., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Концепты «Медиа» и «Информация» в 

дискурсе проблематики медиа-информационной грамотности. 

15. Ізбаш С.С., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 

(Україна, м. Мелітополь). Мережеві педагогічні співтовариства: особливості 

функціонування. 

16. Каплун С.В., Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Проблеми 

формування ІКТ-компетентності учителів природничо-математичних дисциплін. 

17. Кобзарєва Т.Е., Запорізька загальноосвітня школа № 1 (Україна, м. Запоріжжя). 

Ергономічність колективного інформаційного простору навчального закладу як фактор 

ефективності внурішкільного контролю та спосіб зворотного зв'язку в управлінській 

діяльності. 

18. Коваленко О.С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Використання інтерактивних технологій при навчанні комп'ютерних 

технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів. 

19. Ковальов Д.І., Ченцов О.М., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 

Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Розробка 

дистанційного курсу для викладання спецкурсу «Microsoft Excel» в профільному навчанні. 

20. Коржова М.М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Особливості використання методу навчання проектування баз на основі ітераційних 

зв’язків в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. 

21. Корчевський Д.О., Комп’ютерна академія «ШАГ» (Україна, м. Одеса). Розвиток 

особистості фахівця комп’ютерного профілю в умовах компетентнісного підходу. 

22. Кудінов М.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ).  

Графічне моделювання паралельних алгоритмів. 

23. Кудінов М.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Сумісне застосування середовищ дистанційного навчання та хмарних сервісів. 

24. Матійко Т.В., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 

(Україна, м. Мелітополь). Вивчення теми «Найбільший спільний дільник. Найменше спільне 

кратне. Алгоритм Евкліда» з використанням графічного редактору Power Point. 



25. Муртазієв Е.Г., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Деякі характеристики формування 

інформаційної компетентності старшокласників у процесі навчання математики.  

26. Олефіренко Н.В., Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди (Україна, м. Харків). Технологія проектування авторських електронних 

ресурсів для навчання молодших школярів. 

27. Павленко М.П., Павленко Л.В., Бердянський державний педагогічний університет 

(Україна, Бердянськ). Сучасний стан навчання мережевих технологій студентів 

інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю.  

28. Рубекина А.О., Запорожская гимназия № 11 (Україна, Запорожье). Использование 

элементов дистанционного обучения в школьном курсе информатики.  

29. Савін В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Про взаємозв’язок розвитку відкритого інформаційного простору 

і реформи системи освіти в Україні.  

30. Смоліна І.С., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Формування професійних умінь у майбутніх інженерів-педагогів застосовувати 

комп'ютерні технології в управлінні виробництвом з використанням системи «1С: 

Підприємництво». 

31. Сокол І.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку 

педагогічних працівників. 

32. Телятник К.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Фактори успішного використання ІКТ в освітньому 

процесі. 

33. Ткаченко Т.В., Запорізький технічний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області 

(Україна, м. Запоріжжя). Проектний та дистанційний підхід у викладанні інформатики на 

основі профільного навчання. 

34. Тюріна Т.В., Мелітопольська загальноосвітня школа № 7 (Україна, м. Мелітополь). 

Организация самостоятельной работы учащихся общеобразовательных школ при 

изучении курса «Веб-дизайн». 

35. Тюріна Т.В., Мелітопольська загальноосвітня школа № 7 (Україна, м. Мелітополь). 

Причини появи об'єктно-орієнтованої технології програмування. 

36. Федоров А.В., Таганрогский государственный педагогический институт (Россия, 

г. Таганрог). Светская и теологическая медиаобразовательные модели. (дистанционное 

выступление). 

37. Франко Г.Ю., Федеральное государственное научное учреждение «Институт содержания и 

методов обучения» Российской академии образования (Россия). Воспитательный 

потенциал экранных искусств в нравственном, экологическом и эстетическом развитии 

старшеклассников. 
38. Харлаш Л.М.,  Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Дніпропетровськ). Відкрита освіта у глобальному суспільстві: трансформація 
освітніх потреб особистості. 

39. Харченко Н.І., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(Україна, м. Дніпропетровськ). Віртуальне навчальне середовище як засіб управління 
навчальним середовищем. 

40. Хатько А.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Інформатична компетентність інженера-педагога комп’ютерного профілю. 

41. Цимбалюк Н.В., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

(Україна, м. Харків). Сутність і значення геоінформаційної освіти старшокласників. 

42. Циммерман Г.А., Циммерман О.В., Запорізький національний університет, Економіко-

правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). 



Методичні питання професійної підготовки педагога до організації науково-дослідницької 

роботи учнів за напрямом "інформатика та інформаційні технології». 

43. Чернікова Л.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організаційно-педагогічні умови розвитку ІТ-

компетентності учителів у післядипломній освіті на прикладі моделі навчання вчителів 

Запорізької області. 

44. Шаляпіна Т.А., Державний бюджетний освітній заклад додаткової професійної освіти 

(підвищення кваліфікації) фахівців «Санкт-Петербурзька академія постдипломної 

педагогічної освіти» (Росія, м. Санкт-Петербург). «Управління інформатизацією освіти: 

куди йти …» 

45. Яцишин А.В., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

(Україна, м. Київ). Інформатизація навчального процесу на основі технологій відкритої 

освіти.  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1dVq9Mar2QZgBf0GWpj3lqXIEOXsfvjtHdelJEzXCZf0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dVq9Mar2QZgBf0GWpj3lqXIEOXsfvjtHdelJEzXCZf0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dVq9Mar2QZgBf0GWpj3lqXIEOXsfvjtHdelJEzXCZf0/edit?usp=sharing


IV ОБЛАСНА ВИСТАВКА «ОСВІТА ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ-2013» 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 Урочисте відкриття обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2013». 

Вітальне слово:  

- директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Запорізької обласної державної адміністрації  

Вєрозубов Олександр Георгійович;  

- ректор КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР 

Пашков Володимир Васильович 

(конференц-зал, 4 поверх) 

 

9.15 – 11.50 Презентації освітніх закладів області  

(аудиторії №№ 22, 25, 32, 33, 35, 36, конференц-зал) 

 

11.50 – 12.00  Підбиття  підсумків виставки. 

Перший проректор КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР  

Ястребова Валентина Яківна 

 
 


