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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України (голова); 

Лук’янова Лариса Борисівна – директор Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;  

Хомич Лідія Олексіївна – заступник директора з наукової роботи Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор; 

Щербак Ольга Іванівна – директор Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка, доктор педагогічних наук, доцент, член-

кореспондент НАПН України, Відмінник народної освіти УРСР, Заслужений 

працівник народної освіти України (співголова); 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу змісту та організації педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу змісту та організації педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу змісту та організації педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; 

Усатенко Тамара Пилипівна – доктор педагогічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу змісту та організації педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ); 

Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту та 

організації педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України; 

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу змісту та організації педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; 

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту та 

організації педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України; 

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу педагогічної майстерності Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;  

Кутова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України; 
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Штома Людмила Наумівна – старший науковий співробітник відділу змісту 

та організації педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України; 

Котирло Тамара Володимирівна – молодший науковий співробітник відділу 

педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України; 

Зайцева Олена Олександрівна – заступник директора, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка; 

Колос Микола Миколайович – заступник директора, спеціаліст вищої 

категорії Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка. 
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Проблематика читань: 
 

 

 

 

  Філософсько-аксіологічні засади 

педагогічної дії 

 

  Мистецько-педагогічна освіта в 

українській і зарубіжній педагогічній 

теорії та освітній практиці 

 

  Мистецька педагогіка і педагогіка 

мистецтва у розвитку сучасного педагога 

 

  Інновації у мистецько-педагогічній 

освіті 

 

  Педагогічна майстерність як система 

професійно-мистецьких 

компетентностей 
 

  Психологічні засади мистецько-

педагогічної освіти 
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Регламент роботи 

2 грудня  2015 року 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка  

(м. Київ, вул. В. Чорновола, 24) 

 

9.00 – 10.00  Реєстрація учасників педагогічно-мистецьких читань 

(фойє, 1 поверх) 
 

Виступ камерного оркестру Інституту мистецтв 

Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, художній керівник – заслужений діяч 

мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор 

Федоришин Василь Ілліч; диригент – Савченко Галина 

Віталіївна; провідний концертмейстер – Васильєва Олена 

Володимирівна 
 

10.00 – 10.30 Привітання учасникам (конференц-зал, 2 поверх)  

Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України 
 

10.30 – 13.30 Пленарне засідання (конференц-зал, 2 поверх) 

Мережеве спілкування з науковцями Білорусі, Польщі, 

викладачами вищих навчальних закладів України, 

представниками освітньо-продюсерської компанії 

«ЕdCamp Ukraine» 
 

13.30 – 14.00 Перерва 

 

14.00 – 14.30 Ознайомлення з роботою Центру педагогічної майстерності 

імені академіка Івана Зязюна 
 

14.30 – 17.00 Секційні засідання, майстер-класи 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 

Виступ на секційних засіданнях – до 10 хвилин. 

Виступ з інформацією – до 5 хвилин. 

Виступ з повідомленням – до 3 хвилин. 
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С Е К Ц І Ї 

 

Секція І. Філософські та історичні аспекти педагогічної дії 

(Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 

2 поверх, конференц-зал) 

 

Секція ІІ. Мистецька педагогіка і педагогіка мистецтва у змісті 

педагогічної освіти і освіти дорослих 

(Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, актова 

зала) 

 

Секція ІІІ. Естетичні та етичні основи розвитку особистості  

(Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 

аудиторія 103) 

 

Секція ІV. Психолого-педагогічні засади професійного розвитку 

особистості  

(Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 

аудиторія 104) 

 

Секція V. Мистецько-педагогічна освіта в зарубіжній педагогічній теорії 

та освітній практиці 

(Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 

6 поверх, конференц-зал ) 
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3 грудня 2015 року 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

зал засідань, 5 поверх 

(вул. Максима Берлинського, 9) 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

З ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ І МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ, 

ОПУБЛІКОВАНОЇ У 2014–2015 рр. 

Регламент роботи 
 

9.30 – 10.00  Реєстрація учасників 

 

10.00 – 12.00 Презентація наукових та методичних праць з проблем 

педагогічної і мистецької освіти, опублікованих у 2014 – 

2015 рр. 

 

12.00 – 12.30 Презентація «Педагогічної газети» (головний редактор – 

Рапіна Лідія Анатоліївна) 

 

12.30 – 13.00 Перерва 

 

13.30 – 14.00 Виставка-презентація наукових та методичних праць з 

проблем педагогічної і мистецької освіти за 2014 – 2015 рр. з 

фондів бібліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України (завідувач бібліотеки – Штома 

Людмила Наумівна) 

 

14.00 – 14.30 Презентація сайту відділу змісту та організації педагогічної 

освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України (кандидат педагогічних наук Гомеля Ніна 

Семенівна) 

 

14.30 – 15.00 Підсумкове засідання 
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2 грудня 2015 року 
 

Привітання учасникам ХІІІ Міжнародних 
педагогічно-мистецьких читань 

 

Ничкало Нелля Григорівна –  

доктор педагогічних наук, професор,  

дійсний член НАПН України,  

академік-секретар Відділення професійної  

освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) 

 

Балуба Ігор Анатолійович – начальник відділу  

педагогічної та післядипломної освіти Департаменту 

вищої освіти Міністерства освіти і науки України 

 

Лук’янова Лариса Борисівна –  

доктор педагогічних  наук, професор,  

директор Інституту педагогічної  

освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) 

 

Щербак Ольга Іванівна –  

директор Київського професійно-педагогічного  

коледжу імені Антона Макаренка, доктор  

педагогічних наук, доцент, член-кореспондент  

НАПН України, Відмінник народної освіти УРСР,  

Заслужений працівник народної освіти України (м. Київ) 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
 Проблеми сучасної філософії освіти і мистецької педагогіки в 

міждисциплінарних дослідженнях 

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України (м. Київ) 

 

Два етапи розвитку педагогічної науки – дві експериментально-

виховні стратегії 

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України 

(м. Київ) 

 

Українська освіта в контексті перспектив державотворення 

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України (м. Київ)  
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Секція IV  

Психолого-педагогічні засади професійного розвитку особистості 
(Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, аудиторія 104) 

 

Модератори: 

Олена Василенко – старший науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Надія Дорошенко – старший науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат 

педагогічних наук 

Олена Аніщенко – завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент 

Олена Волярська – провідний науковий співробітник відділу 

андрагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент 

Світлана Зінченко – старший науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Алла Самко – співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Культурологічний підхід в управлінні самостійною навчальною 

діяльністю студентів 

Кучерявий Андрій Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент, в. о. 

заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) 

 

Принципи педагогічного забезпечення та розвитку педагогічної 

майстерності майбутнього вчителя: аспект організації професійної 

самоосвіти й самовиховання 

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, 

старший науковий співробітник відділу педагогічної майстерності Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) 

 

Психологія естетичного як складової духовного потенціалу педагога 

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу професіології та психолого-

педагогічної діагностики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України (м. Київ) 

 

Шляхи попередження та подолання синдрому професійного 

вигорання у вихователів ДНЗ  

Гнізділова Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава) 
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Елементи фактчекінгу у розвитку літературознавчої 

компетентності майбутнього вчителя 

Базиль Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Б. Грінченка (м. Київ)  

 

Проблема емоційної стійкості майбутніх педагогів  

Барчій Магдалина Степанівна – старший викладач кафедри психології 

Мукачівського державного університету (м. Мукачеве) 

 

Новітні підходи до методики проектування навчального процесу 

майбутніх педагогів професійного навчання 

Бєлоусько Алла Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, завідувач 

відділення Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка (м. Київ) 

 

Інтерактивні технології навчання та методика їх упровадження в 

навчальний процес 

Бельченко Василь Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, викладач Київського професійно-педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка (м. Київ) 

 

Особистісно-орієнтований підхід до професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг 

Богоніс Ольга Миколаївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України, викладач Львівського професійного коледжу 

готельно-туристичного та ресторанного сервісу (м. Львів) 

 

Проблеми формування педагогічної майстерності майбутніх 

інженерів-педагогів на сучасному етапі 

Богославець Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та методики професійного навчання Київського національного 

університету технологій та дизайну (м. Київ) 

 

Розробка методичного забезпечення вивчення теоретичної механіки 

на основі мережевого інтернет-навчання 

Бойко Костянтин Едуардович – спеціаліст вищої категорії, голова циклової 

комісії Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка (м. Київ) 
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Методи тілесно-орієнтованої терапії у формуванні готовності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного 

саморозвитку 

Бондаренко Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

 

Самостійна робота як засіб організації самостійної навчально-

пізнавальної діяльності 

Броннікова Валентина Борисівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, методист Київського професійно-педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка (м. Київ) 

 

Формування культури безпеки життєдіяльності у майбутніх 

фахівців пожежно-рятувальної служби 

Веселівський Роман Богданович – кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних 

процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС 

України (м. Львів) 

 

Роль самоменеджменту у формуванні педагогічної майстерності 

викладача вищої школи  

Внукова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та методики професійного навчання Київського національного 

університету технологій та дизайну (м. Київ) 

 

Методичні основи формування технологічної культури майбутнього 

педагога професійного навчання 

Газука Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та креслення Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів) 

 

Розвиток творчої особистості студента на заняттях із музичного 

інструменту 

Глушкова Світлана Іванівна – старший викладач кафедри музики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(м. Полтава) 

 

Культурно-мистецьке середовище як чинник формування 

комунікативної компетенції майбутніх педагогів 

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу змісту та організації педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) 

 


