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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

Захарчук В.М., в.о. директора Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації; 

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

педагогічної освіти» ЗОР, доктор філософських наук, доцент; 

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

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

Заслужений працівник освіти; 

Гура Т.Є., проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

доктор психологічних наук, доцент; 

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

природничо-математичних дисциплін, відповідальний за випуск збірника 

наукових праць «Педагогічні науки та освіта»; 

Васильченко Л.В., завідувач кафедри дидактики та методик навчання 

природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут 

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

керівник напряму конференції; 

Чернікова Л.А., завідувач кафедри інформатики та інформаційних 

технологій в освіті КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук, керівник напряму 

конференції; 

Донченко І.А., завідувач кафедри менеджменту освіти та психології 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

кандидат педагогічних наук, керівник напряму конференції; 

Байєр О.М, в.о. завідувача кафедри дошкільної освіти КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, кандидат 

психологічних наук, керівник напряму конференції; 

Лісіцин В.В., в.о. завідувача кафедри філософії та суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, кандидат філософських наук, керівник напряму 

конференції; 

Сібіль О.І., доцент кафедри теорії та методики виховання 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

кандидат педагогічних наук, керівник напряму конференції; 

Василенко А.А., проректор з адміністративно-господарської роботи 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

заступник голови з організаційно-господарських питань; 

Зубко О.І., головний бухгалтер, заступник голови організаційного 

комітету з фінансових питань; 

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

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, секретар організаційного комітету; 



3 

 

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 – 2015»; 

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

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 

модератор конференції; 

Чемодурова Ю.М. – старший викладач кафедри менеджменту освіти та 

психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР, технічний секретар організаційного комітету. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

20.04.2015 – Урочисте відкриття Міжнародної конференції  

(інтернет-офлайн режим). 

Пленарне засідання (інтернет-офлайн режим). 

 

21.04.– 26.04.2015 – Робота тематичних напрямів конференції  

(інтернет-офлайн режим). 

 

Проведення очних, он-лайн наукових та соціально-значущих заходів 

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

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР): 

 

1) Всеукраїнський семінар для методистів інформатики 

ОІППО «Актуальні питання навчання інформатики 

та інтеграції ІКТ в умовах реформування освіти в 

Україні» 

 

 

15-16.04.2015  

2) Обласний круглий стіл «Проектування 

україномовного освітнього середовища» 
 

20.04.2015 

3) Міжрегіональний семінар «Інноваційні технології 

розвитку професійної компетентності вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти» 

 

 

21.04.2015 

4) Міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми 

розвитку професійної компетентності педагогів у 

системі підвищення кваліфікації України та 

Казахстану» (он-лайн режим) 

 

 

22.04.2015 

5) Обласний семінар «Розвиток професійної 

компетентності керівників шкіл» 

 

22.04.2015 

6) Обласний круглий стіл «Освіта дорослих суб‟єктів 

освітнього простору: принцип дитиноцентризму» 
 

23.04.2015 

7) Обласний семінар «Зміст та форми психологічної 

допомоги вимушеним переселенцям» 
 

23.04.2015 

8) Підсумковий етап обласного фестивалю фахової 

майстерності «Методист року – 2015» в номінації 

«Методичний кабінет (центр)» 

 

27.04.2015 

9) Підсумкова Обласна виставка «Освіта Запорізького 

краю - 2015» (нагородження переможців) 
 

27.04.2015 

 

27.04.2015 – Обговорення та прийняття резолюції конференції  

(інтернет-офлайн режим).  
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ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА 
 

 

Захарчук Віктор Миколайович, в.о. директора Департаменту освіти і 

науки 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 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. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Василюк А.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки і психології Київського університету імені Бориса Грінченка 

(Україна, м. Київ). Концепції та стратегії неперервної освіти. 

 

Голуб Н.Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 

навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Особливості 

діяльнісного підходу у процесі навчання української мови в основній школі. 

 

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

педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Запорізький національний 

університет» (Україна, м. Запоріжжя). Методологічні засади реформування 

освітнього простору України: постановка проблеми. 

 

Гура Т.Є., доктор психологічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи та міжнародної діяльності КЗ «Запорізький обласний інститут 

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

Інтегративно-миследіяльнісний підхід до розуміння сутності професійного 

мислення педагога. 

 

Гришина И.В. доктор педагогических наук, профессор кафедры 

управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии пост 

дипломного педагогического образования (г. Санкт-Петербург). Сетевая 

федеральная стажировочная площадка как инновационная инфраструктура 

дополнительного профессионального образования руководителей 

образовательных организаций. 

 

Мариновська О.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). 

Розвиток професійної компетентності вчителя в системі підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

 

Мурзалінова А.Ж., доктор педагогических наук, профессор, директор 

филиала акционерного общества «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических 

работников по Северо-Казахстанской области (Казахстан, г. Петропавловск). 

Научно-методическое сопровождение педагогов в национальной системе 

повышения квалификации "Өрлеу" 

 

Назаренко Г.А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-

методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 



7 

 

педагогічних працівників (Україна, м. Черкаси). Формування готовності  до 

взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування у ході 

дослідно-експериментальної роботи з виховання культури демократизму 

особистості старшокласника. 

 

Нечипоренко В.В., доктор педагогічних наук, доцент, директор КЗ 

«Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний 

центр» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Неперервне громадянсько-патріотичне 

виховання дітей та молоді в умовах навчально-реабілітаційного центру. 

 

Пашков В.В., доктор філософських наук, професор, ректор Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, 

м. Запоріжжя). Освіта як безперервний процес в умовах глобалізації. 

 

Покроєва Л.Д., кандидат педагогічних наук, доцент, ректор комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 

(Україна, м. Харків). Розвиток професійної компетентності вчителів 

малокомплектних шкіл в системі післядипломної освіти. 

 

Приходько М.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

соціальної педагогіки Запорізького національного університету (Україна, м. 

Запоріжжя). Компетентнісні основи професійної діяльності педагога. 

 

Утюж І.Г., доктор філософських наук, професор кафедри суспільних 

дисциплін Запорізького державного медичного університету (Україна, 

м. Запоріжжя). Ідея безперервності процесу освіти. 

 

Федосенко Е.В., кандидат психологических наук, доцент, декан 

Психологического факультета, заведующая кафедрой общей психологии, 

Балтийского гуманитарного института (г. Санкт-Петербург). Профессиональная 

самореализация педагога: актуальные проблемы, пути решения. 

 

Хайруддінов М.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики виховання і психічного розвитку особистості 

Миколаївського національного університету імені В.А. Сухомлинського 

(Україна, м. Миколаїв). Формирование поликультурной профессионально-

педагогической компетенции учителя в системе последипломного 

педагогического образования. 

 

Шевченко Н.Ф., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного 

університету (Україна, м. Запоріжжя). Професійна свідомість вчителя: 

психологічний та педагогічний аспекти. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 1 

Філософія, мова, культура у контексті неперервної освіти 

 

 

Очні заходи: 

 

20.04.2015 р.: Обласний круглий стіл:  

«Проектування україномовного освітнього середовища» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. № 22,  

Початок роботи: 12.00 

Мета: обговорення проблеми неперервної мовної освіти в умовах глобальних 

перетворень; проблеми формування та розвитку професійної 

компетентності вчителя української мови та літератури в системі 

неперервної освіти. 

Завдання:  

- з’ясувати основні підходи до фахової підготовки вчителів української 

мови та літератури в системі ППО в умовах глобальних перетворень; 

- визначити шляхи ефективного використання мережних технологій 

навчання мови та літератури в освітньому процесі. 

 

Питання для обговорення: 
1. Формування ІК-компетентності вчителя української мови та літератури в системі 

ППО. 

2. Розвиток україномовної культури школярів шляхом занять у Школі сучасних знань. 

3. Ключові аспекти зростання вчителя-словесника. 

4. Квест-технології на уроках української літератури. 

5. Ефективне використання мережних технологій навчання мови та літератури у школі. 

6. Проектування україномовного середовища в умовах школи для обдарованих дітей. 

7. Блог-технології в діяльності МО вчителів української мови та літератури: практичний 

аспект. 

8. Формування мовно-літературної компетентності учнів шляхом навчання у Школі 

сучасних знань. 
 

Керівник: Корицька Г.Р., к. ф. н., доцент кафедри філософії та суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Учасники обговорення: вчителі української мови та літератури, методисти, 

науковці. 
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Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Александров В.М., Александрова О.Ф., Запорізький національний університет 

(Україна, м. Запоріжжя). Нові стандарти оволодіння іноземними мовами в умовах 

неперервної освіти. 

2. Бабенко І.Д., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Запорізької міської 

ради, Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Мовний фактор в аспекті неперервної 

освіти. 

3. Барыш Т.В., Запорожский классический лицей (Украина, г. Запорожье). 

Социокультурный аспект изучения языковых единиц русского языка в контексте 

непрерывного образования. 

4. Башманівська Л.А., Житомирський державний університет імені Івана Франка 

(Україна, м. Житомир). Розвиток професійної компетентності вчителя-словесника 

сільської школи. 

5. Буцик А.В., Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 108 

Запорізької міської ради, Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Вивчення 

лексикології й фразеології у школі з урахуванням принципів наступності та 

перспективності. 

6. Галькевич М.В., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Розвиток у студентів педагогічного коледжу здатності до естетичного 

сприймання художнього тексту на заняттях з української мови. 

7. Голуб Н.Б., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

(Україна, м. Київ). Особливості діяльнісного підходу у процесі навчання української мови 

в основній школі. 

8. Горошкіна О.М., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). 

Сучасні підходи до професійного розвитку вчителів. 

9. Грибан Г.В., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Соціокультурний розвиток мовної особистості в системі неперервної 

освіти. 

10. Гузенков С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Вимоги до випускника в системі неперервної освіти. 

11. Загороднова В.Ф., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

Запорізька область, м. Бердянськ). Теоретико-методологічна основа полікультурної 

освіти. 

12. Камінська О.Г., Мелітопольська гімназія № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької 

області (Україна, Запорізька область, м. Мелітополь). Реалізація принципів наступності 

та перспективності між початковою та середньою ланками освіти під час вивчення 

лексики та фразеології на уроках української мови. 

13. Карпачова Н.Я., Сисоєва Т.Ю., Запорізька ЗОШ І-ІІІ № 80, Запорізька гімназія № 93 

(Україна, м. Запоріжжя). Реалізація принципу наступності та перспективності у змісті 

шкільної мовної освіти: синтаксис і пунктуація. 

14. Колесник Т.А., Кушугумський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія «Інтелект» Запорізької області (Україна, смт. Кушугум). Реалізація змістових 

ліній у шкільному курсі української мови: до проблеми наступності й перспективності. 

15. Колпакова Е.В., Запорожская гимназия №71 с углубленным изучением иностранного 

языка (Украина, г. Запорожье). Язык и культура общения формирование речевой 

личности учащихся. 

16. Корицька Г.Р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Формування ІК-компетентності вчителя української мови та 

літератури в системі ППО. 
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17. Король Д.В., Веселівська районна різнопрофільна гімназія (Україна, Запорізька обл., 

смт Веселе). Обґрунтування ідеї освіти протягом життя в концепції Пола Ленгранда. 

18. Кочергіна С.В., Запорізька гімназія № 6 (Україна, м. Запоріжжя). Квест-технології на 

уроках української літератури.  

19. Кошель В.В., Токмацький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 12» Токмацької міської ради Запорізької 

області (Україна, м. Токмак). Реалізація принципів наступності та перспективності 

між початковою та середньою ланками освіти в навчанні будови слова та орфографії 

на уроках української мови. 

20. Курінна А.Ф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Інтерактивні технології у розвитку комунікативної культури 

викладача як складової його професійної культури. 

21. Кучерук О.А., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Лінгводидактичні умови розвитку професійної компетентності 

майбутнього вчителя української мови. 

22. Кушнір В.Е., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Українська мова як засіб формування духовно багатої особистості в 

умовах неперервної освіти. 

23. Лісіцин В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Питання неперервної освіти у визначенні 

справедливоцентризму. 

24. Мелешко Л.В., Березівський навчально-реабілітаційний центр Житомирської обласної 

ради (Україна, с. Березівка Житомирської області). Мовленнєвий розвиток 

п‟ятикласників із використанням ігрових технологій на уроках української мови. 

25. Миржиєвська Г.В., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Розвиток творчої особистості в умовах неперервної освіти. 

26. Назарова І.С. Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, 

м. Житомир). Формування україномовної культури зростаючої особистості в умовах 

неперервної освіти. 

27. Никоненко Н.В., Шалько О.П., Дніпропетровський національний університет 

ім. О. Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Критерії відбору англомовних текстів для 

навчання читанню студентів ВНЗ. 

28. Нищета В.А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Вимоги до особистості та професійної підготовки сучасного вчителя у 

світлі процесів риторизації. 

29. Олефіренко Л.Л., Малобілозерська естетична школа-інтернат «Дивосвіт» (Україна, 

Запорізька обл., с. Мала Білозерка). Проектування україномовного середовища в умовах 

школи для обдарованих дітей. 

30. Пашков В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Освіта як безперервний процес в умовах глобалізації. 

31. Пересунько Т.М., Балабинська гімназія «Престиж» Запорізького району (Україна, 

Запорізька обл., смт Балабине). Ефективне використання мережних технологій 

навчання мови та літератури у школі. 

32. Подлєсна І.С., Новоспаська ЗОШ І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької 

області (Україна, Запорізька обл., с. Новоспаське). Формування ІК-компетентності 

вчителя української мови та літератури в умовах розвитку хмаро орієнтованого 

навчального середовища. 

33. Подмазін С.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Освіта в контексті еволюції світоглядних епох. 

34. Путій Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Вікі-репозитарій як основа науково-методичного та 

інформаційного супроводу професійної підготовки вчителя-мовника. 
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35. Романенко С.М., ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПКПР по СКО» (Казахстан, 

г. Петропавловск). Читательская конференция в аспекте непрерывного образования (на 

материале романа Даниила Гранина «Мой лейтенант»). 

36. Романич Н.В., відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області (Україна, Кіровоградська обл., м. Мала Виска). Ключові аспекти 

зростання вчителя-словесника. 

37. Савонова Г.І., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Луганськ). Творчість як духовна сутність неперервної освіти у контексті 

філософії М.О. Бердяєва. 

38. Сагуйченко В.В., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (Україна, м. Дніпропетровськ). Філософсько-антропологічне обґрунтування 

освіти дорослих. 

39. Систеров В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Актуальність ідей самоактуацізації Абрахама Маслоу в умовах 

нової соціальної реальності. 

40. Сівер Л.А., Куйбишевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Куйбишевської районної 

ради Запорізької області (Україна, Запорізька обл., смт. Куйбишеве). Шкільна мовна 

освіта: принципи наступності та перспективності у вивченні  морфології  

41. Скрипець А.Є., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (Україна, 

Запорізька обл., м. Бердянськ). Саморозвиток особистості в соціокультурному аспекті 

неперервної освіти. 

42. Спиця Н.В., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Формування креативного мислення суб`єктів медичної освіти. 

43. Утюж І.Г., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Ідея 

безперервності процесу освіти. 

44. Фастовець Н.І., Антонівський НВК Вільнянського району (Україна, Запорізька обл., 

с. Антонівка). Блог-технології в діяльності МО вчителів української мови та 

літератури: практичний аспект. 

45. Чубань Т.В., Левченко Т.М., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, Київська обл., 

м. Переяслав-Хмельницький). Вивчення дієслів недоконаного виду у процесі мовної 

підготовки студентів факультетів післядипломної педагогічної освіти. 

46. Чуйко М.В., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 75 (Україна, м. Запоріжжя). 

Вивчення фонетики, орфоепії, графіки, орфографії на уроках української мови: до 

реалізації принципів наступності та перспективності між початковою та середньою 

ланками освіти 

47. Шацька Н.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Розвиток україномовної культури школярів шляхом занять у 

Школі сучасних знань. 

48. Шиліна Г.А., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 з російською 

мовою навчання (Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь). Організація класно-

дистанційної форми навчання на уроках української мови у середній школі. 

49. Штандюк С.І., Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ст. № 2 (Україна, 

Запорізька обл., м. Пологи). Формування мовно-літературної компетентності учнів 

шляхом навчання у Школі сучасних знань. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 2 

 

Актуальні проблеми формування та розвитку професійної компетентності 

фахівця в системі неперервної освіти 

 

 

Очні заходи 

 

21.04.2015 р.: Міжрегіональний семінар:  

«Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. № 46. 

Початок роботи: 10.00 

Мета: Висвітлення сучасних підходів до розвитку професійної компетентності 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти. 

Завдання:  

- розкрити сутність інноваційних підходів до розвитку професійної 

компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти; 

- оволодіти сучасними технологіями розвитку професійної 

компетентності. 

Питання для обговорення: 
1. Тенденції та суперечності професійної підготовки вчителів початкових класів. 

2. Вплив процесів глобалізації та мультикультурності на систему підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів. 

3. Інноваційні підходи до організації підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів у курсовий і міжкурсовий періоди. 
 

Керівники семінару: Нікулочкіна О.В., к.п.н., завідувач обласного НМЦ 

початкової освіти, доцент кафедри інформатики й 

інформаційних технологій в освіті КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 

Шандрук С.І., д.п.н., професор, завідувач кафедри 

англійської філології Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім. В. Винниченка 

Учасники семінару: викладачі та методисти інститутів післядипломної освіти, 

методисти з проблем початкової освіти РМК. 
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22.04.2015 р.: Обласний науково-методичний семінар  

«Розвиток професійної компетентності керівників шкіл» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. № 25. 

Початок роботи: об 11.00 

Мета: Формування готовності до інноваційної діяльності та управління 

дослідно-експериментальною роботою у контексті розвитку 

професійної компетентності керівника освітнього закладу. 

Завдання:  

- визначити особливості сутності та змісту інноваційної діяльності школи в 

сучасних умовах; 

- ознайомити з сучасними підходами до управлінського та методичного 

забезпечення дослідно-експериментальної роботи школи; 

- обговорити актуальні питання управління інноваційною діяльністю в 

освітньому закладі. 

Питання для обговорення: 
1. Інноваційна діяльність в контексті розвитку школи. 

2. Науково-методичний супровід розвитку школи. 

3. Системно-цільовий підхід до управління науково-методичною роботою 

4. Управління дослідно-експериментальною роботою педагогічного колективу школи. 

 

Керівники семінару: Сібіль О.І., к.п.н., доцент кафедри теорії та методики 

виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Перцова Н.І., старший викладач кафедри менеджменту і 

психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР  

Учасники семінару: керівники шкіл, методисти районних методкабінетів. 

 

Он-лайн режим 

 

22.04.2015 р.: Міжнародний круглий стіл:  

«Актуальні проблеми розвитку професійної компетентності педагогів 

у системі підвищення кваліфікації України та Казахстану» 

Початок роботи: 13.00 (Україна), 16.00 (Казахстан) 

Мета: Обмін досвідом розвитку професійної компетентності педагогів у 

системі підвищення кваліфікації України та Казахстану. 

Завдання:  

- обмін досвідом щодо організації системи післякурсового супроводу 

професійної самореалізації педагогів; 

- визначення перспектив використання цифрових освітніх ресурсів у 

системі підвищення кваліфікації в Україні та Казахстані; 

- пошук ефективних шляхів подолання проблеми оперативного 

реагування на актуальні запити слухачів курсової підготовки; 
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- напрацювання спільних рекомендацій щодо сприяння розвитку 

професійної компетентності педагогів у системі підвищення 

кваліфікації. 

Питання для обговорення: 

1. Система післякурсового супроводу професійної самореалізації педагогів. 

2. Використання цифрових освітніх ресурсів у системі підвищення кваліфікації. 

3. Оперативне реагування на актуальні запити слухачів курсової підготовки. 

Модератори:  

Донченко І.А., к.п.н., доцент, зав. кафедри менеджменту освіти і 

психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя);  

Єльцова Л.Ф., начальник відділу методичного забезпечення 

інноваційного розвитку АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО 

(Казахстан, Петропавловськ) 

Учасники обговорення: 

- науково-педагогічні працівники КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна);  

- директори загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області 

(Україна); 

- науково-педагогічні працівники АТ «НЦПК «Өрлеу» ІПК ПР по ПКО 

(Казахстан);  

- керівництво КДУ «Центр методичної роботи та інформаційних 

технологій у сфері освіти» (Казахстан); 

- завідуючі рай(міськ) методичних кабінетів Південно-казахстанської 

області (Казахстан); 

- адміністрація шкіл (Казахстан); 

- керівники МО шкіл Південно-казахстанської області (Казахстан) 

 

Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Аксьонова О.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Структура уроку фізичної культури з позиції збереження 

здоров‟я школярів. 

2. Аксьонова О.П., Сіроткіна Т.В., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Інститут спеціальної педагогіки НАПН 

України, (Україна. м. Київ). Структура проблемного поля наукових досліджень з 

тематики корекції фізичного розвитку слабозорих учнів. 

3. Андрущенко О.О., науково-дослідна лабораторія «Інноваційні технології розвитку 

професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти» КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР. Актуальні проблеми формування та розвитку професійної компетентності 

фахівця в системі неперервної освіти 

4. Андрущенко О.О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської 

міської ради (Україна, Запорізька область). Інклюзивна освіта – вимога часу. 

5. Аристова Л.С., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Миколаїв). Розвиток професійної компетентності учителя музичного 

мистецтва. 

https://drive.google.com/file/d/0Bzxmc_3FfPRyS1lsUmZueVhxdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzxmc_3FfPRyS1lsUmZueVhxdVk/view?usp=sharing
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6. Бабенко Л.І., Червонопільська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів (Україна, Запорізька 

область). Управлінська діяльність щодо  організації атестації педагогічних працівників. 

7. Бабко Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід професійного саморозвитку 

вчителів закладів сільської місцевості. 

8. Баньковська О.Г., Запорізький класичний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Художньо-

естетична освіта як фактор формування інтелектуального потенціалу суспільства. 

9. Бєлашова Л.М., спеціалізована загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ст. (Україна, 

м. Приморськ). Управління розвитком творчого потенціалу педагогів. 

10. Бондаренко В.Г., Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

(Україна, м. Бердянськ). Модель цільової підпрограми «наступництво у навчанні  і 

вихованні» у школі для дітей з особливими освітніми проблемами. 

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

Запорізької області (Україна, Запорізька область, м. Вільнянськ). Внутрішньошкільне 

управління як фактор стимулювання професійно-особистісного зростання вчителя. 

12. Василюк А.В., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). 

Концепції та стратегії неперервної освіти.  

13. Волошина Т.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Розвиток методичної компетенції педагога як складової 

професійного зростання. 

14. Веретенников И.В., Государственное учреждение образования «Академия 

последипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск). Развитие 

двигательной активности детей с нарушениями зрения младенческого возраста. 

15. Гладкая В.В., Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования» (Республика Беларусь, г. Минск) Компетенция в области проведения 

углублѐнного психолого-педагогического обследования детей с особенностями 

психофизического развития как необходимая составляющая профессиональных 

компетенций учителя-дефектолога. 

16. Гладкая В.В., Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования» (Республика Беларусь, г. Минск). Актуальные задачи профессионального 

развития специалистов группы психолого-педагогического сопровождения детей с 

особенностями психофизического развития. 

17. Глущенко О.В., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Україна, 

м. Київ). Енергоефективність – необхідна складова компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників машинобудівного профілю в умовах сучасності. 

18. Гришина И.В., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования (г. Санкт-Петербург). Сетевая федеральная стажировочная площадка как 

инновационная инфраструктура дополнительного профессионального образования 

руководителей образовательных организаций. 

19. Дмитренко Л.А., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської 

ради (Україна, Запорізька область). Методичний супровід роботи опорних навчальних 

закладів в умовах малого міста. 

20. Єфименко Т.А., Костянтинівський ліцей «Ерудит» (Україна, Запорізька область). 

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Костянтинівського 

ліцею «Ерудит» Мелітопольської районної ради. 

21. Зайцев И.С., Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования» (Республика Беларусь, г. Минск). Модель социального развития в 

структуре психолого-педагогического сопровождения детей с психофизическими 

нарушениями. 

22. Зосименко О.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Структура готовності майбутніх педагогів до педагогічної 

діяльності у контексті впливу проектної технології. 
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23. Кирилюк М.В., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Самоосвітня діяльність вчителя у 

системі неперервної освіти. 

24. Кожем’якіна І.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Розвиток післядипломної педагогічної освіти вчителя в контексті 

неперервної освіти. 

25. Козич І.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя) Асертивна 

поведінка – як новоутворення процесу формування конфліктологічної компетентності 

майбутнього педагога вищої школи. 

26. Коробов Є.Т., Днiпропетровський нацiональний унiверситет імені Олеся Гончара 

(Україна, м. Дніпропетровськ). Роль логічних операцій у процесах засвоєння інформації. 

27. Корольова Л.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Дидактичні умови стимулювання педагогів початкових класів 

до формування креативних здібностей у молодших школярів. 

28. Кружило Г.Г., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Дихальні 

вправи в уроці фізичної культури. 

29. Лапшина І.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Перспективні напрями освітніх процесів електронного 

навчального середовища. 

30. Ласкова Н.О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської 

ради (Україна, Запорізька область). Управління інформаційними потоками в умовах 

функціонування шкільної інформаційної служби. 

31. Лєвіна Н.В., Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій 

області (Україна, м. Запоріжжя). Застосування галузевого рішення "1с"- перспективний 

напрямок науково-методичного супроводу розвитку інформаційної культури керівника 

закладу професійно-технічної освіти. 

32. Лук’яненко М.О., Луначарська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). 

Організація самоосвітньої діяльності педагога. 

33. Лук’янчук Е.Я., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Самоосвітня діяльність педагога як складова професійної 

компетентності. 

34. Лупінович С.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагогів у 

віртуальному інклюзивному середовищі. 

35. Луценко С.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Розвиток професійної компетентності керівників навчальних 

закладів у процесі підвищення кваліфікації. 

36. Мазаєва К.В., Херсонська академія неперервної освіти (Україна, м. Херсон). 

Дистанційна освіта як один із ресурсів професійного розвитку вчителя біології в умовах 

сільської школи. 

37. Мариновська О.Я., Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). Розвиток професійної компетентності вчителя в 

системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

38. Машкова З.Я., Бердянська загальноосвітня санаторна школа - інтернат І-ІІІ ступенів 

(Україна, Запорізька область). Модель корекційної роботи з дітьми, які страждають на 

загальний недорозвиток мовлення, обумовлений затримкою психічного розвитку. 

39. Минка Г.А., Гуляйпільський районний методичний кабінет (Україна, Запорізька 

область). Педагогічна компетентність та педагогічна майстерність учителя 

загальноосвітнього навчального закладу. 

40. Миронова Н.О., Міський комунальний заклад культури Дніпропетровська дитяча 

музична школа № 14 (Україна, м. Дніпропетровськ). До проблеми формування та 

розвитку професійної компетентності: системно–діяльнісний підхід. 
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41. Мінакова І.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Реалізація проектів щодо підготовки педагогів Запорізької 

області у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу та формування здорового 

способу життя. 

42. Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Професійна компетентність як основа професійного мислення 

педагога позашкільного закладу. 

43. Мурзалинова А.Ж., филиал акционерного общества «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников 

по Северо-Казахстанской области (Казахстан, г. Петропавловск). Научно-методическое 

сопровождение педагогов в национальной системе повышения квалификации "Өрлеу". 

44. Нішенко О.В., Запорізький навчально-реабілітаційний центр «Джерело» (Україна, 

м. Запоріжжя). Модель професійної компетентності керівника закладу освіти. 

45. Новосела Т.А., Осипенківська загальноосвітня школа (Україна, Запорізька область). 

Організація внутрішкільного контролю в школі необхідна потреба сучасної освіти. 

46. Норкіна О.В., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників (Україна, м. Черкаси). Проблема розвитку дослідницької компетентності 

вчителя математики в системі післядипломної освіти. 

47. Останіна Н.С., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, 

Чернігівська область). Творче використання з досвіду організації клубної роботи з 

учнівською молоддю у процесі розбудови позашкільної системи виховання в Україні. 

48. Павленко Л.І., Успенівська ЗОШ І-ІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Управління 

роботою над науково-методичною проблемою школи. 

49. Павлова О.Є. Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище (Україна, 

м. Запоріжжя). Лекційно-семінарська система, як засіб оптимізації викладання 

професійних дисциплін системи неперервної освіти учнів. 

50. Павлова С.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Наукове й навчально-методичне забезпечення підготовки 

вчителів початкових класів до оцінювання предметних компетентностей учнів. 

51. Пальчикова М.М., Сумська гімназія №1 (Україна, м. Суми). Формування когнітивної 

компетенції майбутніх учителів англійської мови. 

52. Пашкович Т.Ф. Государственное учреждение образования «Академия 

последипломного образования (Республика Беларусь, г. Минск). Формирование и 

развитие исследовательской компетенции педагогов в учреждении образования. 

53. Перцова Н.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Конкурс професійної майстерності як фактор розвитку 

професійної компетентності. 

54. Півненко Ю.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

(Україна, м. Запоріжжя). Система формування фізичного здоров‟я учнів у навчально-

виховному процесі початкової школи. 

55. Платохина Н.А., Абашина Н.А., ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет» 

(г. Ростов-на-Дону). Технологии развития профессиональных компетенций будущих 

педагогов-экспериментаторов. 

56. Покатильська Г.В., Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 (Україна, 

Запорізька область, м. Мелітополь). Формування медіаграмотності як основної 

складової професійної підготовки вчителя мистецтва. 

57. Покроєва Л.Д., Армейська Л.В. Харківська академія неперервної освіти (Україна, 

м. Харків). Розвиток професійної компетентності вчителів малокомплектних шкіл в 

системі післядипломної освіти. 

58. Придчіна А.І., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської 

ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Підсумки проведення міського та 

https://drive.google.com/file/d/0Bzxmc_3FfPRyS1lsUmZueVhxdVk/view?usp=sharing
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участі у обласному етапах всеукраїнських предметних олімпіад у 2013-2014 

навчальному році. 

59. Приходько М.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Компетентнісні основи професійної діяльності педагога. 

60. Приходько Т.П., Іванюк Н.Г., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся 

Гончара, Дніпропетровське вище училище фізичної культури (Україна, 

м. Дніпропетровськ). Комунікативна компетентність майбутнього педагога 

фізичного виховання як педагогічна проблема. 

61. Розсохач С.О., Маковська В.В., Твердохліб Г.М., Запорізька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №65 (Україна, м. Запоріжжя). Використання геоінформаційних технологій 

на уроках географії та літератури як засіб організації пошуково-дослідницької 

діяльності учнів. 

62. Романюк Л.В., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської 

ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Модель науково-методичного 

супроводу інноваційних процесів в освітній системі міста Енергодара Запорізької 

області. 

63. Савіч І.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, 

м. Запоріжжя). Робота з обдарованими та здібними учнями як один із шляхів підвищення 

екологічної компетентності вчителів природничих дисциплін. 

64. Самойлова І.А., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської 

ради (Україна, м. Енергодар). Запровадження дистанційної форми підвищення 

професійної компетентності педагогічних кадрів в умовах малого міста. 

65. Сейсенбаєва О.А., Гурова С.Г., Матвієнко В.А., Міщенко Н.В. Запорізька 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів (Україна, м. Запоріжжя). 

Особливості розвитку професійної готовності педагогів до інноваційної діяльності у 

просторі санаторної школи-інтернату. 

66. Середа Т.І., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради 

(Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Науково-методичний супровід інноваційних 

процесів у дошкільних навчальних закладах в умовах малого міста. 

67. Сидоренко Н.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Інноваційна культура в системі інноваційної діяльності вчителя. 

68. Сіднєва Ж.К., Національний університет харчових технологій (Україна, м. Київ). 

Професійні компетенції педагога як основа інноваційних освітніх технологій. 

69. Сіроткіна Т.В., Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, (Україна, м. Київ). 

“Фізичний стан” як провідна категорія життєдіяльності слабозорої дитини. 

70. Слесик К.М., Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). 

Дитиноцентричний підхід до розв‟язання проблеми навчання обдарованих дітей у 

контексті неперервної педагогічної освіти. 

71. Смоляк В.М. Запорізький педагогічний коледж (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи 

стимулювання до професійного самовиявлення майбутніх учителів з початкової освіти. 

72. Сорока О.В., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка (Україна, м. Тернопіль). Спецкурси у системі підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій. 

73. Сурикова О.В., Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования» (Республика Беларусь, г. Минск). Рефлексивный анализ педагогической 

деятельности как фактор развития профессиональной компетентности учителя. 

74. Тандура Г.О., Запорізький навчально-виховний комплекс № 19 (Україна, м. Запоріжжя). 

Формування соціально-обдарованого учня як форма реалізації особистісно-

орієнтованого підходу організації навчального процесу. 

75. Тандура Г.О., Запорізький навчально-виховний комплекс № 19 (Україна, м. Запоріжжя). 

Створення шкільного медіа-освітнього простору "Вісник мрії – новий формат" як засіб 

формування екологічної культури школярів. 
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76. Тєлькі Т.В., Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). 

Впровадження управлінських інновацій в загальноосвітньому навчальному закладі. 

77. Тягушева О.Г. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Науково-

освітній комплекс як шлях реалізації системи неперервної багатоступеневої освіти. 

78. Хайруддинов М.А., Николаевский национальный университет имени 

В.А. Сухомлинского (Украина, г. Николаев). Формирование поликультурной 

профессионально-педагогической компетенции учителя в системе последипломного 

педагогического образования. 

79. Халецька Л.Л., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Роль культурного середовища в 

розвитку загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін. 

80. Холод М.В., Запорізький районний методичний кабінет комунального закладу 

«Освітньо-аналітичний центр» Запорізької районної ради (Україна, м. Запоріжжя). 

Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів закладів освіти сільської 

місцевості в умовах модернізації освітнього простору. 

81. Холодуліна Н.І., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської 

ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Бібліотечний урок. Яким йому бути? 

82. Хоменко В.Г., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Визначення змісту дуальних організаційних компетентностей майбутніх 

інженерів-педагогів комп‟ютерного профілю. 

83. Хорошун Н.В., Малокатеринівський навчально-виховний комплекс «Мрія» (Україна, 

Запорізька область). Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи в 

гімназії. 

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

ради (Україна, Запорізька область). Управління якістю виховної роботи на основі 

моніторингових досліджень в умовах малого міста. 

85. Цимбалюк І.М., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Рівне). Методологічні аспекти конструювання змісту освіти у курсовому 

підвищенні кваліфікації. 

86. Цимбалюк І.М., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Рівне). Концептуальні засади розвитку системи неперервної, 

випереджувальної післядипломної педагогічної освіти. 

87. Чонгова Г.В., Андріївська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Управління 

інноваційною педагогічною діяльністю. 

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

(Україна, м. Миколаїв). Підвищення ефективності системи наставництва для 

забезпечення успішного професійного розвитку молодого вчителя. 

89. Шелемаха А.В., Комунальний заклад «Дитячий центр» Михайлівської райради 

Запорізької області (Україна, Запорізька область) Розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників Комунального закладу «Дитячий центр» 

Михайлівської райради Запорізької області».  

90. Ястребова В.Я., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Модель розвитку управлінської компетентності директора 

закладу освіти сільської місцевості. 

91. Ястребова В.Я., Лапшина І.С., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя); Букреєва С.М., Науково-методичний центр 

управління освіти (Україна, м. Енергодар). Науково-методичний супровід інноваційних 

процесів в освітній системі малого міста. 

92. Ященко І.С., Державний навчальний заклад «Запорізький професійний металургійний 

ліцей» (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичні основи розвитку «нового» 

професійного мислення педагога в умовах впровадження дуальної системи навчання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 3 

Освіта дорослих суб’єктів освітнього простору: проблеми і перспективи 

 

 

Очні заходи 

23.04.2015 р.: Обласний круглий стіл: 

«Освіта дорослих суб’єктів освітнього простору: принцип 

дитиноцентризму» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. № 25. 

Початок роботи: 12.00 

Мета: обговорення проблем та перспектив сучасної освіти дорослих суб’єктів 

освітнього простору. 

Завдання:  

- окреслити сучасні об’єктивні проблеми неперервної освіти дорослих 

суб’єктів освітнього простору; 

- розглянути ключові пріоритетні наукові дефініції «дошкільна зрілість» 

та «дитиноцентризм», як підґрунтя для спрямування неперервної освіти 

дорослих та їх професійної діяльності  в інтересах особистісного 

розвитку дитини; 

- виокремити можливі шляхи підвищення ефективності неперервної 

освіти дорослих суб’єктів освітнього простору на засадах принципу 

дитиноцентризму. 

Питання для обговорення: 
1. Методологічні проблеми сучасної освіти дорослих: поняття «дошкільна зрілість» 

та «дитиноцентризм». 

2. Проблеми ефективності навчання дорослих: андраґогічні засади. 

3. Особливості психолого-педагогічної просвіти дорослих суб’єктів освітнього 

простору в кризових умовах. 

4. Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність педагога як форма 

неперервної освіти. 

Керівники: Байєр О.М., канд. психол. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 

дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР;  

Присяжнюк Ю.С., к.п.н, доцент кафедри андрагогіки КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР. 

Учасники обговорення:  
- представники Департаменту освіти і науки Запорізької обласної ради, управління 

освіти і науки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради; 

- науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту соціально-

педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського ДПУ ім. Б. Хмельницького, 

Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського ДПУ, КВНЗ 

«Запорізький педагогічний коледж» ЗОР; 

- Керівники закладів освіти. 
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Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Бабкова Е.А., Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования (Украина, г. Запорожье). Интерактивное обучение в процессе 

формирования готовности учителей естественнонаучных специальностей к оценочной 

деятельности в системе непрерывного образования. 

2. Байєр О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Сучасні форми організації психолого-педагогічної просвіти 

дорослих суб‟єктів освітнього простору дошкільного навчального закладу: «відео-

семінар».  

3. Батліна Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Методологія дошкільної освіти як першої ланки неперервної 

освіти дорослих.  

4. Гавриш Н.В. Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Проблема 

наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у змісті підготовки 

майбутніх вихователів  

5. Гавриш Н.В., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ); 

Іванчук С.А. Донбаський державний педагогічний університет. (Україна, 

м. Слов’янськ). Підготовка вихователів до формування у дошкільників навичок 

доброзичливої взаємодії на основі принципів педагогіки емпаурменту. 

6. Гавриш Н.В., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ); 

Гречишкіна І.А., Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна, 

м. Старобельськ). Проблема пропедевтики в розвитку зв‟язного мовлення малюків у 

лінгводидактичній підготовці майбутніх вихователів. 

7. Дорошенко З.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Організація методичної роботи з педагогами дошкільних 

навчальних закладів на мережевій основі: використання Інтернет-технологій. 

8. Жадан Р.П., Григоренко Г.І., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Безперервна фінансова освіта та її 

складові. 

9. Жирок М.М., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

(Україна, м. Київ). Групове навчання, як запорука підвищення ефективності прийняття 

рішень лікарів при дистанційній взаємодії. 

10. Зінченко О.С., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Психологічні особливості інтеграції осіб літнього віку до освітнього 

простору. 

11. Карабанов Є.О., Конох А.П., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Фізична підготовка інженерів-механіків засобами гирьового спорту. 

12. Каплуновська О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Педагогічне консультування як сучасна форма неперервної 

освіти педагогів. 

13. Клюніна Н.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

(Україна, м. Суми). Interaction – the way to solve problems in communication. 

14. Ковбасюк Т.Л., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Рівне). Підвищення кваліфікації та професійного розвитку як складові 

неперервної педагогічної освіти. 

15. Косигіна О.В., Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, 

м. Житомир). Філософсько-педагогічні засади освіти впродовж життя. 

16. Максимов О.С., Яценко О.В., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Про поняття ужиткової хімії в 

шкільному курсі «основи здоров‟я». 
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17. Матковська М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Проблеми ефективності післядипломної педагогічної освіти як 

складової неперервної освіти. 

18. Метілка Д.В., Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний 

центр (Україна, м. Запоріжжя). Використання засадничих принципів освітньої програми 

«Філософія для дітей» в контексті інноваційних форм навчання дорослих. 

19. Михайлова Л.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професіоналізму педагогів щодо реалізації принципу 

дитиноцентризму у вирішенні завдань сучасної освіти. 

20. Мосол Н.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Психологічні засади ефективного навчання дорослих: практичні аспекти. 

21. Мурзіна О.А., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Психологічний аспект проблеми ціннісних орієнтацій. 

22. Науменко М.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Формування ключової компетенції здатності навчання 

впродовж життя в шкільному віці. 

23. Нуртаева К.Б., Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, 

г. Петропавловск). Об условиях эффективности обучения взрослых. 

24. Олексієнко К., Оноко О., ТОВ «МЦФЕР Україна», редакція цифрових видань МЦФЕР 

«Методична скарбничка вихователя» та «КОЗА-ДИСК» (Україна, м. Київ). Блочно-

тематичне планування за принципом методичного конструктора (міні-відео-лекція та 

майстер-клас).  

25. Попкова Е.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Організація профорієнтаційної роботи в сучасних умовах: 

андраґогічний аспект. 

26. Присяжнюк Ю.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Аналіз сучасних проблем створення моделі  гуманізації 

освітнього процесу ЗНЗ на засадах андрагогіки. 

27. Приходько В.Н., Запорожский областной институт последипломного педагогического 

образования (Украина, г. Запорожье). Непрерывное образование взрослых в условиях 

глобализации: основные характеристики и понятия. 

28. Приходько М.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Компетентнісні основи професійної діяльності педагога. 

29. Пурмале Р., Рижская академия педагогики и управления образованием (Латвийская 

республика, г. Рига). Развитие профессиональной рефлексии в процессе практики у 

студентов педагогических специальностей. 

30. Роменкова В.А., Рижская академия педагогики и управления образованием (Латвийская 

республика, г. Рига). Индивидуальный подход к ребенку в педагогической практике 

студентов: перспективы раздельного образования. 

31. Самсонова О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Педагогічний професіоналізм вихователя дошкільного 

навчального закладу в контексті історії вітчизняної думки. 

32. Стеценко І., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки (Україна, 

м. Київ). Тематичний виклад інформації для дошкільників та учнів молодших класів за 

допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій. 

33. Стеценко І., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки (Україна, 

м. Київ). Використання інтернет-ресурсів для неперервної освіти вихователів та 

вчителів початкових класів. 

34. Стеценко І., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки (Україна, 
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м. Київ). Неперервна освіта вихователів та вчителів початкових класів за допомогою 

інтернет-ресурсів (презентація). 

35. Філь О.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми та 

перспективи оцінювання студентами якості викладання у вищих навчальних закладах. 

36. Чхайло Л.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Андрагогіка: особливості і проблеми навчання дорослих. 

37. Шульга Л.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Підготовка вихователів ДНЗ в системі підвищення кваліфікації 

до реалізації завдань художньо-естетичного розвитку дошкільників під час 

ознайомлення з творами живопису. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 4 

Дидактика ХХІ ст.: наступність та інноваційність 

 

 

Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Андреєв А.М., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя); 

Гугля О.Г., Пологівська гімназія «Основа» (Україна, м. Пологи); Павленко А.І., 

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, 

м. Запоріжжя). Гімназія як осередок розвитку обдарованості учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів сільського освітнього округу 

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

(Україна, м. Миколаїв). Текстотвірні вміння й навички як основа формування 

текстотвірної компетентності учнів. 

3. Букреєва С.М., Романюк Л.В, Науково-методичний центр управління освіти 

Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Науково-методичний супровід 

інноваційних процесів в освітній системі малого міста» за результатами науково-

дослідницької та експериментальної роботи.  

4. Васильченко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Сучасні підходи до навчання як умова досягнення нової якості 

освіти. 

5. Васильченко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Характеристика нової якості шкільної освіти (відеовиступ) 

6. Гашенко І.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Теоретико-методологічні основи професійної майстерності 

педагога в умовах неперервної освіти. 

7. Гльоза Н.О., Кушугумський навчально-виховний комплекс «школа I-III ступенів 

«Інтелект» (Україна, Запорізька область). Розвиток професійної компетентності 

вчителя математики сільської школи в умовах дистанційної освіти. 

8. Гузенков С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). До питання про діяльність закладів післядипломної 

педагогічної освіти у виставковому русі. 

9. Давиденко О.В., Енергодарська загальноосвітня школа №2 (Україна, м. Енергодар). 

Організація процесу навчання хімії з використанням соціальних мереж та електронного 

контенту. 

10. Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

Корж О.П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Необхідність розробки освітнього курикулуму з природознавства. 

11. Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя); Жандарова Л.Б., Токмацька спеціалізована загальноосвітня 

школа № 2; Скворцова Л.О., Токмацька загальноосвітня школа № 5 (Україна, 

Запорізька область, м. Токмак). Інноваційна діяльність та самоосвіта вчителя. 

12. Дрозд А.І., Єфанова Ю.В., Мороз С.В., Чугуєнко С.В., Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №90 «Волошка» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). 

Розвиток лінгвориторичних здібностей у дітей дошкільного віку як проблемна тема 

педагогічних працівників творчої групи ДНЗ. 

13. Жандарова Л.Б., Токмацька спеціалізована загальноосвітня школа №2 (Україна, 

Запорізька область, м. Токмак). Інтеграція навчальних дисциплін під час викладання хімії 

та біології (презентація). 
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14. Завгородній М.П., Омельянчик Л.О., Запорізький національний університет (Україна, 

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

використанні комп‟ютерних програм. 

15. Завгородня Н.Г., Запорізький державний медичний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Проблеми навчання у контексті безперервної освіти. 

16. Калянова Н.С. Запорізька загальноосвітня школа № 41 (Україна, м. Запоріжжя). 

Формування громадянської освіти на уроках суспільних дисциплін. 

17. Конопацька В.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (Україна, 

м. Мелітополь). Профільне навчання в умовах модернізації освіти (презентація). 

18. Кочергіна С.В., Запорізька гімназія № 6 (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток життєвих 

компетенцій на засадах упровадження інформаційно-комп„ютерних технологій в 

позакласній роботі класного керівника. 

19. Крамаренко Н.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Остапенко Т.М., Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 95 (Україна, 

м. Запоріжжя). Використання методу проектів при навчанні фізики в основній школі 

(презентація). 

20. Крамаренко Н.В., Склярова І.О., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Умови формування вмінь конструювання 

систем задач вчителів математики і фізики в системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

21. Кривоший О.П., Інформаційно-аналітична агенція “Кріаlle” (Україна, Київ-Запоріжжя). 

Гендерна історія в сучасній українській школі: коротка презентація 

феміноорієнтованого навчального курсу за вибором «Жінка в історії козацького 

Запоріжжя». 

22. Лазарєва Т.П., Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» (Україна, 

м. Енергодар). Використання проблемно-пошукових методів навчання для розвитку 

компетентності з продуктивної творчої діяльності учнів (презентація). 

23. Лісіна Л.О., Сидоренко Л.С., Булаткіна М.О., Бердянський державний педагогічний 

університет (Україна, м. Бердянськ). Підготовка вчителів початкових класів до 

формування пізнавальної активності учнів: теоретичний аспект. 

24. Мороз К.І., Бердянська загальноосвітня школа № 4 (Україна, м. Бердянськ). Формування 

готовності вчителя математики до інноваційної діяльності як форми неперервної 

освіти. 

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

ім. Б.Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Спецкурс «Математика – як частина 

культури цивілізацій» як системне ядро культурно – історичної підготовки в 

педагогічному університеті. 

26. Нішенко О.В., КЗ «Запорізький навчально-реабілітаційний центр «Джерело» ЗОР 

(Україна, м. Запоріжжя). Соціальна адекватність та цивілізаційна компетентність – 

основа продуктивного навчання та сучасний вимір досягнення загальноосвітнього 

стандарту випускника школи-інтернату. 

27. Овсяннікова В.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Особливості готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в школі. 

28. Павленко А.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Європейські рамкові установки і ключові компетенції у 

неперервній освіті: компетентісний підхід і технології його реалізації. 

29. Павленко А.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Ключові компетенції неперервної освіти: європейський вибір 

(відеовиступ) 

30. Павленко Л.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Творчість педагога - умова формування його професійної 

компетентності. 
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31. Павлова О.Є., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище індустріально-

політехнічне училище (Україна, м. Запоріжжя). Дидактика професійної освіти ХХІ ст.: 

наступність та інноваційність соціального партнерства ДНЗ «Запорізьке вище 

індустріально-політехнічне училище» та підприємств-замовників кадрів 

(відеодоповідь). 

32. Патрушева І.А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Університет 

«Учитель XXI ст.» - інноваційна діяльність педагогів Запорізького колегіуму «Елінт». 

33. Пелипенко C.I., Енергодарська загальноосвітня школа І– ІІІ ступенів № 2 (Україна, 

м. Енергодар). Педагогічні можливості використання мережених сервісів WEB 2.0 на 

уроках української мови та літератури. 

34. Перетятько В.В., Ткачук О.В., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів як складова 

професійної підготовки вчителя хімії. 

35. Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Удосконалення уроку української мови в початковій школі в 

контексті компетентнісного підходу. 

36. Потоцька О.А., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 (Україна, м. Запоріжжя). 

Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно 

орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю. 

37. Предик А.А., Цала Х.П., Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича 

(Україна, м. Чернівці). Роль наочних посібників на уроках природознавства в початкових 

класах. 

38. Роман Л.С., Енергодарський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад – міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат» (Україна, м. Енергодар). Відпрацювання технології 

допрофесійного та профільного навчання за технологічним напрямом на базі ЕНВК 

«ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів – МНВК» та загальноосвітніх навчальних закладів в умовах малого 

міста. 

39. Саржевська Л.Е., Запорізький державний медичний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Формування професійних компетентностей інтернів. 

40. Саржевський С.Н., Запорізький державний медичний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Впровадження проблемно-орієнтованого навчання в медичній освіті. 

41. Сирцова (Кутик) О.М., Жадан Р.П., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування готовності вчителя до 

інноваційної та самоосвітньої діяльності в умовах трансформації українського 

суспільства. 

42. Слижук О.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Особливості формування комунікативної компетентності в сучасній літературній 

освіті України. 

43. Сударева Г.Ф., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Педагогічне проектування як сучасна форма інноваційної діяльності 

педагогів закладу освіти. 

44. Таран Н.М., Новомиколаївська спеціалізована ЗОШ № 1 (Україна, Запорізька область). 

Практичне втілення принципів фахового навчання майбутніх вчителів природничо-

математичних дисциплін до інноваційної діяльності. 

45. Терещенко С.В., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Інноваційна діяльність, як запорука 

самореалізації учителя музичного мистецтва. 

46. Терещенко С.В., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Використання вчителем інноваційних 

технологій у викладанні інтегративних уроків музичного мистецтва. 
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47. Тищенко О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Умови впровадження інноваційних педагогічних технологій в 

освітньому процесі. 

48. Тягушева О.Г., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Вплив 

інноваційної діяльності педагога при виконанні дослідно-експериментальної роботи на 

зростання професійної компетентності. 

49. Цибульська Т.Є., Запорізький державний медичний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Сучасні підходи до вивчення патології дитячого віку на кафедрі 

офтальмології. 

50. Ясінська Н.В., Енергодарський НВК І-ІІІ ступенів № 5 (Україна, м. Енергодар). 

Формування освітнього середовища як фактору професійного самовизначення учнів 

хіміко-технологічного профілю. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 5 

Громадянська освіта та патріотичне виховання:  

історія, стан, перспективи розвитку 

 

 

Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Арабаджиєв Д.Ю., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг громадянської ідентичності та компетентності 

родових суб‟єктів освітнього простору регіону як детермінанта становлення 

громадянської та політичної соціалізації. 

2. Армаш Н.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Зв‟язок 

людини і держави як основа публічної служби. 

3. Барліт О.О., Мальований М.М., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Поза політикою: проблема шкільного 

буллінгу (відеоролик). 

4. Бедюх Л.В., Веселівська районна різнопрофільна гімназія (Україна, Запорізька область) 

Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх, позашкільних 

та професійно-технічних навчальних закладах. 

5. Бекдамирова Л.З., Запорізький національний технічний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Громадянська освіта та патріотичне виховання у школі. 

6. Белименко В.А., Приморська спеціалізована школа  з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів. (Україна, м. Запоріжжя). Досвід громадянського та патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

7. Бикова Т.Б., Запорізький педагогічний коледж (Україна, м. Запоріжжя). З досвіду 

патріотичного виховання студентської молоді Запорізького педагогічного коледжу.  

8. Богомолова Н.М., Мальований М.М., Пашков В.В., Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Правові засади формування 

громадянської ідентичності учасників навчально-виховного процесу у полікультурному 

регіоні. 

9. Богомолова Н.М., Мальований М.М., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування громадянськості та 

патріотизму учасників навчально-виховного процесу в умовах полікультурного 

освітнього середовища (презентація). 

10. Болкова З.В., Запорізький загальноосвітній навчальний комплекс №19. (Україна, 

м. Запоріжжя). Розвиток громадських якостей учнів в рамках дитячо-юнацької  

організації «Республіка Мрія». 

11. Бондаренко Н.О., державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище 

сфери послуг» (Україна, м. Запоріжжя). Роль кабінету – музею етнографії рідного краю 

у вихованні національної самосвідомості молоді. 

12. Боровик Ю.А., Запорізький коледж радіоелектроніки (Україна, м. Запоріжжя). Досвід 

впровадження громадянської освіти у виховний процес Запорізького коледжу 

радіоелектроніки. 

13. Бредун І.О., Вільнянська гімназія «Світоч» (Україна, Запорізька область). Система 

громадянської освіти у Вільнянській гімназії «Світоч» (постерна доповідь). Виховний 

проект «З Україною в серці». 

14. Вєнцева Н.О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, 

м. Бердянськ). Практична складова як засіб громадянського виховання в системі 

професійної підготовки студента-історика в Україні в 1917-1920 рр. 
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15. Воєвода Н.О., Соколівський НВК Вільнянського району (Україна, Запорізька область). 

Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

16. Вороненко Л.В. Запорізький обласний Центр науково-технічної творчості «Грані» 

(Україна, м. Запоріжжя). Дитяча мультиплікація – гармонія технічної та художньої 

творчості. 

17. Воронін Ю.Г., Пологівський колегіум №1 (Україна, Запорізька область). Виховання 

патріотичних почуттів учнів. 

18. Голдобіна К.Б., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Патріотичне виховання школярів засобами позашкільної 

освіти: від теорії до практики.  

19. Голованова Т.П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Теоретичні та практичні аспекти патріотичного виховання студентів. 

20. Головченко О.М., Бердянська загальноосвітня школа №1 ради (Україна, м. Бердянськ). 

Досвід громадянського та патріотичного виховання Бердянської загальноосвітньої 

школи №1.  

21. Голубєва Н.І., Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Захисник» (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація патріотичного виховання 

через навчальний процес на прикладі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

22. Гончаренко О.М., Хортицький національний навчально-реабілітаційний 

багатопрофільний центр (Україна, м. Запоріжжя). Формування особистості громадянина 

та патріота України в навчальних закладах. 

23. Горпинич Л.О., Гуляйпільский районний центр дитячої та юнацької творчості (Україна, 

м. Запоріжжя). Патріотичне виховання у позашкільному навчальному закладі. 

24. Горшкова О.Г., Заруба С.П., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Сутність громадянського виховання 

сучасної молоді. 

25. Гура С.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, 

м. Запоріжжя). Портал «ЗапоВікі» як допомога в професійному зростанні та творчій 

самореалізації педагогів з основ християнської культури. 

26. Дашковська О.А. Василівський Центр дитячої та юнацької творчості і туризму 

(Україна, Запорізька область). Патріотичне виховання як  напрямок роботи центру 

дитячої та юнацької творчості і туризму. 

27. Демиденко С.В., Центр дитячої та юнацької творчості імені В. Гнаровської (Україна, 

Запорізька область, м. Вільнянськ). Дієва система громадянського та національно-

патріотичного виховання засобами театрального мистецтва (з досвіду роботи 

народного художнього колективу театр-студії «Бемс»). 

28. Дємєхіна О.І., Клуб юних моряків «Екватор» з флотилією (Україна, м. Енергодар). 

Досвід громадянського та патріотичного виховання в клубі юних моряків «Екватор» з 

флотилією м. Енергодар. 

29. Ельцова Л.Ф., Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации по 

Северо-Казахстанской области» (Казахстан, г. Петропавловск). Воспитание 

гражданина-патриота на местном краеведческом материале. 

30. Житник О.І., Михайлівська загальноосвітня школа № 3 (Україна, Запорізька область). 

Музей Віктора Гнідого як осередок патріотичного виховання Михайлівської школи №3. 

31. Жойд О.В., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Курс історії України в сучасних школах як фактор формування національної свідомості 

учнів  

32. Жукова Л.Й., Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району (Україна, 

м. Запоріжжя). Центр творчості дітей та юнацтва як острів виховання та формування 

громадянина України. 
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33. Замотай К.В., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Проблема громадянсько-патріотичного виховання школярів. 

34. Зоря Ю.М., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників (Україна, м. Черкаси). Патріотичне виховання учнівської молоді: сутність і 

структура. 

35. Інденко Т.В., Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (Україна, м. Запоріжжя). Виховний потенціал позашкільних еколого-

натуралістичних закладів у становленні сучасного громадянина. 

36. Каменєва Т.В., КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий 

колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Досвід громадянського виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

37. Каменєва Т.В., КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий 

колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Громадянська освіта та національне виховання 

в школі (презентація). 

38. Корицький В.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Патріотичне виховання школярів.  

39. Костікова Н.В., Коваленко І.І., Центру туристське-краєзнавчої творчості учнівської 

молоді (Україна, м. Мелітополь). Практичні аспекти досвіду громадянсько-

патріотичного виховання в позашкільному навчальному закладі. 

40. Кулик Л.І., Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання «Школа 

Джур» (Україна, м. Запоріжжя). Громадянське та військово-патріотичне виховання в 

системі роботи запорізького центру козацького військово-патріотичного виховання 

«Школа ДЖУР». 

41. Кулініч О.П., Запорізька спеціалізована школа № 40 з поглибленим вивченням 

англійської мови (Україна, м. Запоріжжя). Виховання громадянськості як інтегрованої 

якості особистості в умовах  діяльності шкільного євро клубу.  

42. Курманська В.А., Мала академія наук учнівської молоді (Україна, м. Мелітополь). 

Формування активної громадянської та патріотичної позиції учнівської молоді у 

позашкільному навчальному закладі. 

43. Лопатюк К.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 (Україна, 

м. Мелітополь). Національно-патріотичне виховання особистості в сучасних умовах (з 

досвіду роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Мелітопольської міської 

ради Запорізької області). 

44. Лукашенко І.М., Курносенко О.В., Бабенко С.Б., Центр естетичного виховання 

Хортицького району (Україна, м. Запоріжжя). Місце громадянської освіти у програмах 

розвитку центру естетичного виховання Хортицького району. 

45. Любомирський К.В., Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району (Україна, 

м. Запоріжжя). Формування громадянина і патріота в умовах малої батьківщини. 

46. Мазакова О.А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Запорізький 

колегіум «Елінт» - інноваційний навчально-виховний простір для формування свідомого 

громадянина-патріота. 

47. Мартинов М.П., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Безпека освітнього середовища як необхідна умова реалізації права на 

освіту.  

48. Мартинов М.П., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Конституційне право громадянина України на освіту.  

49. Маслова С.О., ЦДЮТ Новомиколаївського району Запорізької області (Україна, 

Запорізька область). Виховуємо юних патріотів. 

50. Мелихова О.Ю., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право 

України» в ВНЗ. 
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51. Михайлова В.В., КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий 

колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Система громадянського виховання КЗ 

Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Запорізький Січовий 

колегіум». 

52. Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Предметно-розвивальне середовище позашкільного закладу як 

осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей. 

53. Мудрик І.М., Тарасівська ЗОШ (Україна, Запорізька область). Національно-

патріотичне виховання школярів: з досвіду роботи Тарасівської школи. 

54. Мяло П.І., Управління міжнаціональних відносин та релігій Департаменту культури, 

туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації; 

Мальований М.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Держава. Церква. Патріотизм. 

55. Назаренко Г.А., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників (Україна, м. Черкаси). Формування готовності  до взаємодії з органами 

державної влади та місцевого самоврядування у ході дослідно-експериментальної 

роботи з виховання культури демократизму особистості старшокласника.  

56. Нечипоренко В.В., Хортицький національний навчально-реабілітаційний 

багатопрофільний центр (Україна, м. Запоріжжя). Неперервне громадянсько-

патріотичне виховання дітей та молоді в умовах навчально-реабілітаційного центру. 

57. Орлова О.Г., Центр дитячої та юнацької творчості ім. В. Гнаровської (Україна, 

Запорізька область, м. Вільнянськ). Система громадянсько-патріотичного виховання у 

позашкільному закладі. 

58. Осіна О.М., Станція юних техніків Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). 

Цінності, звичаї та традиції українського народу як основа громадянського виховання в 

гуртках і студіях прикладної творчості. 

59. Палійчук О.В., Національний заповідник «Хортиця», ДНЗ №55. (Україна, 

м. Запоріжжя). Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки на гурткових 

заняттях в дошкільному закладі.  

60. Паскевич Г.В., ЗБЛ «Перспектива» (Україна, м. Запоріжжя). Досвід громадянського та 

патріотичного виховання учнів ЗБЛ «Перспектива». 

61. Петренко Л.А., Урожайнівська ЗОШ Токмацького району (Україна, Запорізька область). 

Удосконалення професійної компетентності педагогів як умова ефективної роботи 

школи.  

62. Пєтков С.В., Запорізька обласна організація вчених (Україна, м. Запоріжжя). Громадяни 

та громадські організації як основні суб‟єкти виборчого процесу в Україні.  

63. Пітерська І.В., Запорізька ЗОШ № 20 екологічного профілю (Україна, м. Запоріжжя). 

Екологічне виховання як складова громадянського  та патріотичного виховання учнів. 

64. Політанська Т.А., Володимирівський навчально-виховний комплекс «школа I-III 

ступенів» гімназія «Успіх» (Україна, Запорізька область). Громадянське виховання - 

чинник формування особистості. 

65. Сібіль О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, 

м. Запоріжжя). Виховання громадянської позиції учнів в умовах школи відкритої освіти. 

66. Соболенко Ю.П., Запорізький навчально-виховний комплекс №67 Запорізької міської 

ради (Україна, м. Запоріжжя). Музейна педагогіка як засіб формування свідомого 

громадянина. 

67. Стефанюк С.К., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковориди 

(Україна, м. Харків); Гура С.П., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Батько й матір в національній 

ментальності – визначальні фактори презентації громадянської активності людини в 

майбутньому.  
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68. Супруненко А.Г., Вільнянська гімназія «Світоч» (Україна, Запорізька область, 

м. Вільнянськ). Громадянське виховання школярів на уроках історії в загальноосвітній 

школі. 

69. Сушко М.В., Будинок дитячої та юнацької творчості Якимівської районної ради 

(Україна, Запорізька область). Формування етнонаціональної свідомості на заняттях 

гуртка. 

70. Тимченко Т.Ю., Запорізький національний технічний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах. 

71. Твердохліб О.Д., Запорізький національний технічний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Досвід патріотичного виховання у позашкільних навчальних закладах. 
72. Туманян Т.С., Запорізький ліцей №34 (Україна, м. Запоріжжя). Формування і розвиток 

інтелектуальної особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного 

вибору свого місця в житті (презентація). 
73. Тюріна Н.П., Комунальний заклад «Будинок дитячої творчості» Кам’янсько-

Дніпровської районної ради (Україна, Запорізька область). Система роботи з 

громадянського та патріотичного виховання в краєзнавчих та правознавчих гуртках 

позашкільного навчального закладу. 
74. Уткіна С.В. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота 

України у демократичному суспільстві.  

75. Федоренко О.М., Мелітопольська гімназія № 9 (Україна, м. Мелітополь). Вплив «Школи 

джур» на рівень національної свідомості учнів. 

76. Хайруліна О.С., Запорізький навчально-виховний комплекс №109 (Україна, 

м. Запоріжжя). Запропонуймо дітям жити, а не грати у життя. 

77. Харіна О.І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). 

Формування морально-естетичних ідеалів школярів на уроках позакласного читання. 

78. Хіжняк Ю.М., Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району (Україна, 

м. Запоріжжя). Формування особистісної позиції в громадянському суспільстві у 

вихованців гуртка «Лідер».  

79. Хамутіннікова Г.І., Приходько Т.Л., Новогорівська загальноосвітня школа Токмацької 

районної ради (Україна, Запорізька область). Громадянське та патріотичне виховання в 

Новогорівській загальноосвітній школі (презентація). 

80. Чепель Р.В., Чапаєвський НВК Пологівського району (Україна, Запорізька область). 

Досвід громадянського та патріотичного виховання у Чапаєвському НВК.  

81. Чернова О.В., Приморський районний центр дитячої та юнацької творчості (Україна, 

Запорізька область). Місія педагогів – виховувати патріотів. 

82. Шаповал В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Застосування методу проектів, як один із аспектів 

патріотичного виховання школярів.  

83. Шелегеда В.І., КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Основні напрями 

патріотичного виховання учнів у позашкільних навчальних закладах. 

84. Шеховцова Л.І., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Кримінальна відповідальність як одна із гарантій дотримання права на 

освіту. 

85. Шкарупило Д.Ю., Запорізький національний технічний університет (Україна, 

м. Запоріжжя). Громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина 

та патріота України у демократичному суспільстві. 

86. Шконда М.А., Стариковська О.О., Обласний центр патріотичного виховання молоді 

(Україна, м. Запоріжжя). Організація та проведення уроків мужності щодо вшанування 

учасників АТО на сході України. 
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87. Шолойко Т.О., Бердянська загальноосвітня школа № 20 (Україна, м. Бердянськ). Досвід 

громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

88. Barlit O.O., ZOIPPO, Barlit A.Y., ZNU (Ukraine, Zaporizhzhya). The problem of bullying in 

educational environment as one of the main obstacles of the educational system in personal 

development of a conscious Ukrainian citizen. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 6 

Інформатика та інформаційні технології у неперервній освіті 

 

 

Очні заходи 

15-16.04.2015 р.: Всеукраїнський семінар для методистів інформатики ОІППО  

«Актуальні питання навчання інформатики та інтеграції ІКТ в умовах 

реформування освіти в Україні» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. 9. 

Початок роботи: 15 квітня, 12.00 

Мета: Обмін досвідом з питань навчання інформатики та впровадження 

інформаційних технологій в процесі неперервної освіти. 

Завдання: 

- презентувати досвід роботи кафедри інформатики та інформаційних 

технологій в освіті КЗ «ЗОІППО» ЗОР щодо впровадження ІКТ в 

післядипломну освіту; 

- проаналізувати чинні програми навчання інформатики та 

інформаційним технологіям; 

- розглянути моделі викладання інформатики у зарубіжних країнах. 

Питання для обговорення: 
1. З досвіду роботи кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті 

Запорізького ОІППО 

2. Впровадження ІКТ в післядипломну роботу з педагогами Запорізької області. 

3. Аналіз чинних програм з інформатики та інформаційних технологій 

4. Панельна дискусія з авторами підручників з інформатики. 

5. Огляд моделей викладання інформатики у зарубіжних країнах. 

6. Майстер-класи учасників семінару. 

 

Керівник: Чернікова Л.А., к.п.н., завідувач кафедри інформатики та 

інформаційних технологій в освіті КЗ «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР,  

Учасники семінару:  

- методисти з інформатики та інформаційних технологій ОІППО; 

- представники МОН України, Інституту інноваційних технологій та змісту 

освіти, Інституту інформаційних технологій та засобів навчання; 

- автори підручників з інформатики для 4 та 7 класів; 

- науково-педагогічні працівники Запорізького ОІППО. 
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Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Адамович І.В., Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Житомир). Підтримка інформаційно-комунікаційного середовища ЗНЗ з 

використанням програм вільного користування. 

2. Бєльчев П.В., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Самостійна робота магістрів 

математики з сучасними медійними об‟єктами. 

3. Бєльчев П.В., Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Завдання для самостійної роботи 

магістрів математики з освітніми медійними ресурсами.  

4. Бєсова О.Г., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. 

Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Формування інформаційної 

компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій. 

5. Білий О.В., Новомиколаївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (Україна, 

Запорізька обл.). Особливості впровадження вільного та безкоштовного програмного 

забезпечення у навчальний процес. 

6. Борхович С.Н., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Использование Интернет-технологий в изучении духовно-нравственных дисциплин. 

7. Гутарук Н.В., Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Січовий колегіум» (Україна, м. Запоріжжя). Квест-технологія в процесі 

роботи з обдарованими дітьми. 

8. Добрева А.І., науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради 

(Україна, м. Енергодар). Робота міської творчої групи з проблеми: "Впровадження 

інформатики в навчально-виховний процес початкової школи." 

9. Деревянкин А.В., Сагитов Т.Н., филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» 

(Республика Казахстан, г. Петропавловск). К вопросу о развитии ИКТ-компетентности 

педагогов в системе повышения квалификации. 

10. Євлаш А.В., відділ освіти, молоді та спорту Якимівської райдержадміністрації (Україна, 

Запорізька обл.). Формирование образовательного Интернет-пространства районного 

методического кабинета как средство развития ИКТ-компетентности педагогов. 

11. Євтушенко Н.В., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Розвиток ІКТ-компетентності як умова 

вдосконалення загальнокультурної компетентності вчителів математики в системі 

післядипломної освіти. 

12. Задорожкіна Я.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Особливості фахової перепідготовки вчителів інформатики. 

13. Злиденна Н.А., Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 (Україна, 

Запорізька обл.). Досвід, проблеми та перспективи інтеграції ІКТ в освітню діяльність. 

14. Іванісова С.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Проектирование урока информатики в начальной школе в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

15. Іваницький О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Моделювання навчального процесу як засіб методичної підготовки майбутнього вчителя 

фізики. 

16. Іванов С.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат технічних наук (Україна, м. Запоріжжя). Медіа-інформаційна освіта: від 

інструменталізму до конструктивізму. 

17. Каблуков А.А. Запорожский государственный медицинский университет (Украина, 

г. Запорожье). Информационные технологии в обучении. 

18. Кадігроб А.Л., Новопетрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-YXAyYVBwY2RBcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-YXAyYVBwY2RBcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-cU5ieDdLRG5ldWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-cU5ieDdLRG5ldWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-cU5ieDdLRG5ldWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-eFFsRWI3aV9IQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-eFFsRWI3aV9IQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-eFFsRWI3aV9IQm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-VUk5S2p1SG42ajQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-VUk5S2p1SG42ajQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Uk9PUFFqMFp6V0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-MVl3NXNOZ2FUOHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-MVl3NXNOZ2FUOHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-MVl3NXNOZ2FUOHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SlJzY2puV3pYQmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SlJzY2puV3pYQmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-dTFwcktsQS1iSkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-dTFwcktsQS1iSkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-X2VkV3J3Q0ZGbUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-X2VkV3J3Q0ZGbUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-X2VkV3J3Q0ZGbUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Y2Q0S3cwbUZUZzQ/view?usp=sharing
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навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (Україна, Запорізька обл.). 

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики.  

19. Калюжная Е.Н., Запорожский национальный университет (Украина, г. Запорожье). 

Возможности информационных технологий в психодиагностической практике. 

20. Каменькова І.Ю., ЗНВК № 23 (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток творчих здібностей 

учнів на уроках інформатики. 

21. Кармазенко А.В., Михайлівський НВК І-ІІ ступенів (Україна, Запорізька обл.). 

Розвиток ІКТ-компетентності педагогічних працівників. 

22. Котко Л.Ю., Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (Україна, Запорізька 

обл.). ІКТ та сучасний урок фізики. 

23. Кочергіна С.В., Запорізька гімназія № 6 (Україна, м Запоріжжя). Веб-квести на уроках 

української літератури та мови. 

24. Крюкова Л.В., Степненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька 

обл.). Роль креативного вчителя інформатики у розвитку особистості у контексті 

гуманістичної педагогіки. 

25. Курдюмова І.П., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 (Україна, 

м. Бердянськ). Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного 

навчання. 

26. Лабудько С.П., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Підготовка вчителів до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у післядипломній освіті. 

27. Лабудько С.П., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Суми). Проблемно-орієнтований підхід при підготовці вчителів до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

28. Лемешко А.Л., Михайлівський НВК ім. О.Т. Слободчикова (Україна, Запорізька обл.). 

Використання квест-технологій на уроках інформатики для активізації пізнавальної 

діяльності учнів. 

29. Лецюк І.З., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). 

Інформаційно-комунікаційне середовище в підготовці майбутнього учителя початкової 

школи. 

30. Лук’яненко Ю.В., Запорізька гімназія №47 (Україна, м. Запоріжжя). Веб-квест як 

інноваційна технологія у викладанні російської мови та літератури (практичний 

аспект/з досвіду використання). 

31. Мельник В.І., Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі ім. А.С. Макаренка (Україна, м. Кременчук), Горошко Ю.В., 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (Україна, 

м. Чернігів). Про систему підготовки учнів до олімпіад з інформатики. 

32. Нікулочкіна О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Сучасні інформаційно-комунікаційні технології супроводу 

хьютагогіки. 

33. Путій Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Вікі-репозитарій як основа науково-методичного та 

інформаційного супроводу професійної підготовки вчителя-мовника. 

34. Ребрина В.А., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Хмельницьк). Подолання цифрового розриву в установах освіти 

Хмельницької області. 

35. Ритова І.М., ДНЗ «Запорізький професійний металургійний ліцей» (Україна, 

м. Запоріжжя). Інформаційно-комунікативне середовище для забезпечення якісної освіти 

у професійно-технічному навчальному закладі. 

36. Рыжов А.А., Иванькова Н.А, Андросов А.И., Запорожский государственный 

медицинский университет (Украина, г. Запорожье). Управление учебным процессом в 

https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-TFctd2MzMk1Ibnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-YWxBdDkxUS1zZU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SG1aWTJsbkNnbTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SG1aWTJsbkNnbTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SG1aWTJsbkNnbTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Z2pORWR3RTd3dEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-WEl6TTgxRUNMTGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-WDVkdVZvNEZ5a0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-WDVkdVZvNEZ5a0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-MzV0T1FMYWlOZDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-MzV0T1FMYWlOZDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-MzV0T1FMYWlOZDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Rks5Z3Z2ZTkxUEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Rks5Z3Z2ZTkxUEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Rks5Z3Z2ZTkxUEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-M053NEhZOHVqUkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-M053NEhZOHVqUkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-dVZGWWZrYUdGbmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-dVZGWWZrYUdGbmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-dFllUmNLdHU4aGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-dFllUmNLdHU4aGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-aWtNeDFDV2IxMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-aWtNeDFDV2IxMnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-NkNSNUZKUU5CWWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-VUVzbHFvc2swdmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-VUVzbHFvc2swdmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-TU14a2daQ3FOTVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-TU14a2daQ3FOTVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-N1JFR0o0cnBMNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-N1JFR0o0cnBMNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-N1JFR0o0cnBMNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SHJpaXk3MzVLc0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SHJpaXk3MzVLc0k/view?usp=sharing
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системе проблемно-ориентированного обучения с использованием сервисов облачной 

платформы MS OFFICE 365. 

37. Синяк І.В., Панфілівський НВК (Україна, Запорізька обл.). Використання технологій 

Веб 2.0 в освітній діяльності. 

38. Слободенюк Е.В., ЗОШ № 5 м. Токмак (Україна, Запорізька обл.). Развитие ИКТ- 

компетентности педагогических работников. 

39. Собакар О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Організація методичної діяльності вчителів інформатики 

40. Сокол І.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Результати опитування вчителів щодо готовності до 

впровадження квест-технології. 

41. Сокол І.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Сопін І.М., Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Січовий колегіум» (Україна, м. Запоріжжя). Основні помилки при створенні 

освітнього блогу. 

42. Солонська О.О., Куйбишевський центр творчості дітей та юнацтва (Україна, Запорізька 

обл.). Розвиток ІКТ-компетентності педагога позашкільного закладу в системі 

неперервної освіти. 

43. Телятник К.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Организация взаимодействия "учитель-ученик" в виртуальной 

образовательной среде учительского веб-ресурса. 

44. Терещенко Н.М., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 (Україна, 

м. Бердянськ). Розвиток ІКТ-компетентності вчителів в умовах інноваційної 

діяльності. 

45. Фамілярська Л.Л., Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Житомир). Організація освітнього середовища післядипломної педагогічної 

освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

46. Харченко О.В., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 (Україна 

м. Бердянськ). Педагогічна майстерня: «Практика організації навчання інформатики в 

3 класі за новим державним стандартом». 

47. Хляпова І.О., Запорізька гімназія №31 (Україна, м. Запоріжжя). Досвід вчителя щодо 

використання інформаційних технологій у неперервній освіті. 

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

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

Використання системи Moodle для організації самостійної роботи студентів коледжу. 

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

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

Самостійна робота студентів та сучасні форми її організації. 

50. Черкасова Л.В., Балабинський НВК «школа І-ІІІ ст.–гімназія «Престиж» (Україна, 

Запорізька обл.). Проектування системи інформаційної взаємодії навчального закладу з 

громадськістю. 

51. Чернікова Л.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

(Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг рівня інформатизації освіти Запорізької області 

52. Швець Ю.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

(Україна, м. Запоріжжя). Модель планування навчального навантаження суб'єктів 

процесу комбінованого навчання. 

 

Постерні доповіді:  

53. Григоренко О.Г., куратор Запорізької області з питань ІСУО (Україна, м. Запоріжжя). 

Організаційно-методична робота щодо ведення ІСУО. 

54. Гущина Н.І., ІІТЗО (Україна, м. Київ). Цифрова грамотність, як необхідна складова 

успішної людини ХХІ століття. 

https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SV9FTnNEenFwaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SV9FTnNEenFwaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-SV9FTnNEenFwaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-VXl3Yy1HUkZTM00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-VXl3Yy1HUkZTM00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-VXl3Yy1HUkZTM00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-UlhTV3A1eWFMeHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-UlhTV3A1eWFMeHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-TnJLUWhpYVAtR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-TnJLUWhpYVAtR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-TnJLUWhpYVAtR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-R0VRcERObWs1enc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-R0VRcERObWs1enc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-NEtMTVpubGtWckE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-NEtMTVpubGtWckE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-bzdwWnNsSlpKWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-bzdwWnNsSlpKWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-bzdwWnNsSlpKWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-bnlHX1B2Zjk0bzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-bnlHX1B2Zjk0bzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-Ni11LTRqWHFxMVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-RmdRWUQ1YzhTenc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-RmdRWUQ1YzhTenc/view?usp=sharing
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55. Дорошенко З.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). ІКТ в регіональному дошкільному освітньому просторі: 

надбання та перспективи розвитку. 

56. Задорожкіна Я.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Організаційна робота по проведенню перепідготовки вчителів 

інформатики. 

57. Іванісова С.І., Нікулочкина О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Методична робота з інформатики в 

початковій школі. 

58. Корицька Г.Р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителя української мови та літератури засобами мережевих технологій. 

59. Коршунова О.В., ІІТЗО (Україна, м. Київ). Проект змін до програми з інформатики для 

учнів 5-9 класів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 

затверджений від 23 листопада 2011 р. № 1392). 

60. Коршунова О.В., ІІТЗО (Україна, м. Київ). Науково-методичний проект «Якість 

освіти».  

61. Крижко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Використання веб-ресурсів в проведенні науково-методичної 

роботи з бібліотекарями загальноосвітніх навчальних закладів в міжкурсовий період. 

62. Кудренко Б.В., Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства 

освіти і науки України (Україна, м. Київ). Роль та місце інформатики, інформаційних 

технологій у середній освіті сполучених Штатів Америки. 

63. Оленєв О., корпорація Intel (Україна, м. Київ). Політика трансформації освіти з ІКТ. 

64. Півненко Ю.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Формування нового педагогічного мислення фахівця освітньої 

галузі «Здоров'я та фізична культура» засобами ІКТ. 

65. Путій Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Робота вчителів-мовників щодо створення електронного 

контенту по предмету. 

66. Рожденственська Л., освітній технолог, (Естонія) Інформатика в закладах освіти 

Естонії. 

67. Собакар О.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід розвитку професійної 

компетентності вчителів інформатики. 

68. Сокол І.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Інтернет-проекти на Заповікі. 

69. Телятник К.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід впровадження ІКТ. 

70. Хіврич В.В., Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Україна, 

м. Запоріжжя). Управлінська діяльність щодо інформатизації освіти регіону. 

71. Черваньов А., (Україна, м. Запоріжжя). Презентація системи додаткової освіти на 

платформі Плюс1С. 

72. Чернікова Л.А. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук (Україна, м. Запоріжжя). Актуальні питання 

інформатизації освіти Запорізької області. 

73. Шацька Н.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Поглиблення знань з філологічних дисциплін шляхом занять у 

ШСЗ. 

74. Швець Ю.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук (Україна, м. Запоріжжя). Розбудова ЄІОП 

Запорізької області. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 7 

Соціально-психологічні аспекти освітнього менеджменту:  

досвід, актуальні проблеми, перспективи, пошуки 

 

 

Очні заходи 

23.04.2015 р.: Обласний навчально-методичний семінар  

«Зміст та форми психологічної допомоги вимушеним переселенцям» 

Місце проведення: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, ауд. № 46. 

Початок роботи: об 11.00 

Мета: Визначення особливостей надання психологічної та соціально-

педагогічної допомоги вимушеним переселенцям і постраждалим у 

конфліктний та постконфліктний період. 

Завдання:  

- ознайомити з нормативно-правовою базою щодо організації 

психологічної та соціально-педагогічної допомоги вимушеним 

переселенцям; 

- розглянути концептуальні основи психологічної та соціально-

педагогічної допомоги вимушеним переселенцям і постраждалим в 

сучасних умовах; 

- забезпечити навчально-методичними та практичними матеріалами 

спеціалістів психологічної служби системи освіти щодо організації 

психологічної допомоги дітям, які перебували у населених пунктах, що 

були захоплені, в зоні бойових дій. 

 

Питання для обговорення: 
1. Нормативно-правова база з питань захисту прав дітей.  

2. Концептуальні основи системи діяльності з психологічної та соціально-

педагогічної допомоги вимушеним переселенцям.  

3. Психологічні та соціальні проблеми дітей та дорослих, що переселені із зони АТО 

та Криму. 

4. Напрямки, форми та зміст психологічної та соціально-педагогічної допомоги в 

конфліктних та постконфліктних ситуаціях. 

Керівник семінару: Подмазін С.І., д.філос.н., завідувач обласного науково-

методичного Центру психології та соціології освіти КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР.  

Учасники семінару: методисти з психологічної служби методичних кабінетів 

(центрів) відділів (управлінь) освіти. 
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Інтернет-офлайн режим 

 

Доповіді: 
1. Арпентьева М.Р., Калужский государственный университет (г. Калуга). Социально-

психологическое консультирование как межличностное взаимодействие. 

2. Афанасьєва Т.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Ігрова технологія як засіб професійного розвитку педагогів. 

3. Бєлікова Ю.А., Донецький національний університет (Україна, м. Вінниця). Цілісність 

педагогічного забезпечення професійного саморозвитку майбутнього майстра 

виробничого навчання як філософська та психолого-педагогічна проблема. 

4. Біюн О.В., Інформаційно-аналітичний методичний центр ДОНМС ЗМР; 

Андрієнко А.В., Запорізький навчально-виховний комплекс № 77 (Україна, 

м. Запоріжжя). Професійні особливості менеджменту психологічної служби міста 

Запоріжжя. 

5. Бутенко І.Г., Миколаївська загальноосвітня школа (Україна, Запорізька область). 

Проектна діяльність як технологія розвитку та самореалізації особистості. 

6. Бычков А.В., Российская таможенная академия (г. Москва). Конфликтная 

компетентность руководителя как основной метод разрешения конфликтов в процессе 

государственной службы в таможенных подразделениях. 

7. Волков В.Н., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования (г. Санкт-Петербург). К вопросу о формировании модели управления школой 

в изменяющихся внешних условиях. 

8. Глінська Т.В., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської 

ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Вивчення мотивації вибору професії з 

метою підготовки до свідомого професійного самовизначення. 

9. Гома В.В., Карло-Марксівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька 

область). Управління процесом професійного розвитку вчителів. 

10. Гура Т.Є., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, 

м. Запоріжжя). Інтегративно-миследіяльнісний підхід до розуміння сутності 

професійного мислення педагога. 

11. Донченко І.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Психологічні основи професійної діяльності керівника. 

12. Драєвська С.А., Обухова Н.О., Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

«Джерело» (Україна, м. Запоріжжя). Робота психологічної служби з вимушеними 

переселенцями в умовах інтернатного закладу (презентація). 

13. Дробышев А.Г., Общественное объединение «Школа отцов» (Казахстан, 

г. Петропавловск). Психосоматические проявления у школьников в условиях стресса. 

14. Застело А.О., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Проблема дистанційної взаємодії в освітньому процесі. 

15. Іщук О.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні 

проблеми феномену організаційної культури освітніх закладів. 

16. Кемська Т.О., Бердянський економіко-гуманітарний коледж (Україна, Запорізька 

область, м. Бердянськ). Формування мотивації до навчання учнів ПТНЗ. 

17. Кравченко В.В., Андріївська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів 

(Україна, Запорізька область). Управлінське супроводження  щодо системи роботи із 

здібними та талановитими дітьми. 

18. Макаренко Д.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Використання метафоричних асоціативних карт в діяльності 

практичного психолога при роботі з травмою. 

19. Мустафина А.С., Батырбаева Н.К., Филиал АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников 
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по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Повышение 

рефлексивности педагогов в условиях повышения квалификации. 

20. Обухова Н.О., Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» 

(Україна, м. Запоріжжя). Соціальний супровід та адаптація сімей з особливими 

потребами та дітей-інвалідів вимушених переселенців в нових умовах. 

21. Павленко Т.М., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської 

ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Психолого-методичне забезпечення 

організації роботи з проблемними дітьми у навчальному закладі. 

22. Панкратова О.Л., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Використання методів тілесно-орієнтованої терапії як засіб розвитку саморегуляції 

особистості у кризових умовах. 

23. Парапанова Л.В., Інзівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька 

область). Формування сприятливих умов мікроклімату загальноосвітнього навчального 

закладу. 

24. Сироватко О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Психологічна допомога дітям та підліткам у травматичних 

ситуаціях. 

25. Титаренко О.І., Мелітопольський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

(Україна, Запорізька область, м. Мелітополь). Кризова інтервентна допомога в освіті. 

26. Тушина О.Є., Новобогданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, 

Запорізька область). Проблеми первинної психопрофілактики ПТСР та формування 

стресостійкості у дітей та підлітків. 

27. Чемодурова Ю.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід професійного розвитку практичних 

психологів у системі післядипломної освіти.  

28. Шевченко Н.Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 

Професійна свідомість вчителя: психологічний та педагогічний аспекти. 
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27.04.2015 р. 

 

Очні заходи  

 

Підсумкові етапи: 

 

ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

«МЕТОДИСТ РОКУ – 2015»  

в номінації «Методичний кабінет (центр)» 

 

 

ОБЛАСНА ВИСТАВКА «ОСВІТА ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ-2015» 

 

 

(конференц-зала, 4 поверх) 
 

11.00 – 11.15 Церемонія нагородження переможців. 

 

Вітальне слово: 

- в.о. директор Департаменту освіти і науки Запорізької 

обласної державної адміністрації 

Захарчук Віктор Миколайович; 
 

- ректор КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної  

 педагогічної освіти» ЗОР 

Пашков Володимир Васильович 

 

 

11.15 – 11.50 Вручення дипломів та сертифікатів переможцям. 

 
  

 


