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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Приїзд учасників конференції 
із Словаччини, Польщі, Чехії, 
Італії, Росії до м. Житомира 

16 листопада 2016 року 

Робочі дні конференції: 17 – 18 листопада 2016 року 
Культурна програма  
Житомир: 

18 листопада 2016 року 

Від’їзд учасників конференції: 18 листопада 2016 року 
 

Адреса організаційного комітету: 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 
вул. Велика Бердичівська, 40 
Житомир, Україна, 10008 
тел./факс: +380412 37-27-63 
e-maill: zu@zu.edu.ua 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова оргкомітету – Дубасенюк Олександра Антонівна – 

президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся", професор кафедри педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, 
професор, почесний академік НАПН України, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся". 

Співголови:  
Чернілевський Дмитро Володимирович – почесний 

президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся", доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
"Полісся"; 

Сейко Наталія Андріївна – проректор з наукової та міжнародної 
роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
доктор педагогічних наук, професор; 

Ничкало Нелля Григорівна – академік-секретар відділення  
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член НАПН України; 

Лук’янова Лариса Борисівна – директор Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ, Україна), доктор 
педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 

Члени оргкомітету: 

Антонова Олена Євгеніївна – віце-президент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся", 
завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
"Полісся"; 

Литньов Володимир Євгенович – директор Навчально-
наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Бурмака Надія Петрівна – президент некомерційної корпорації 
«Ukraine and Ukrainians Abroad», New York NY, USA, Professor at the 
International Academy of Sobriety, Full Member of EuANH (Scotland, UK), 
Honorary member of East European Scientific Analytics Federation of 
International Academy of Science and Higher Education (Landon, UK), 
кандидат психологічних наук, доцент; 
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Шатило Віктор Йосипович – доктор медичних наук, професор, 
ректор Житомирського інституту медсестринства, Заслужений лікар 
України, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки"Полісся";  

Вітвицька Світлана Сергіївна – професор кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"; 

Сидорчук Нінель Герандівна – професор кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор 
педагогічних наук, доцент, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"; 

Мешальський Стефан - доктор хабілітований гуманітарних наук у 
галузі педагогіки, професор звичайний Вищої педагогічної школи Спілки 
польських учителів  (м. Варшава, Республіка Польща); 

Вознюк Олександр Васильович – професор кафедри 
дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, доцент, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся"; 

Лукач Едуард – доцент кафедри андрагогіки факультету 
гуманітарних та природничих наук Прешовського університету 
(Словаччина), доктор філософії; 

Серединська Анна – доктор філософії, Академія Ігнатианум у 
Кракові (Республіка Польща);  

Березюк Олена Станіславівна – професор кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат 
педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"; 

Ковальчук Валентина Антонівна – доцент кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат 
педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся". 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХV Міжнародної науково-

практичної конференції «Формування професійної майстерності майбутніх 
фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального 
закладу», яка відбудеться 17-18 листопада 2016 року за адресою: 10008, 
м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40, Житомирський державний університет 
імені Івана Франка. 

Початок проведення загальних зборів АМСКПП о 10-й годині, початок 
роботи  конференції  об 11 годині 17 листопада в конференц-залі (2 поверх) 
адміністративного корпусу Житомирського державного університету імені 
Івана Франка. 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Приїзд учасників конференції  із 
Словаччини, Польщі, Чехії, Італії, 
Росії до м. Житомира 

16 листопада 2016 року 

17 листопада 2016 року 

•Реєстрація учасників конференції 

•Перегляд виставок та експозицій 

•Кава-брейк 

8.30 – 10.00 

•Загальні збори Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки 
«Полісся»  

10.00 – 11.00 

  

•Пленарне засідання 11.00 – 13.30 

•Обідня перерва 13.30 – 14.30 

•Секційні засідання 14.30 – 15.30 

•Педагогічні майстерні, тренінги, 
навчально-пізнавальні майстер-класи 

15.45 – 17.00 

  

•Урочиста вечеря, спілкування в колі 
друзів 

17.30 

18 листопада 2016 року 

• Сніданок 8.30 – 9.30 

• Секційні засідання 10.00 – 11.00 

• Культурна програма 11.00 – 13.00 

• Обідня перерва 13.00 – 14.00 

• Від’їзд учасників 
 

14.00 – 16.00 

Робочі мови конференції:  українська, англійська, російська, польська, чеська, словацька. 
 
Регламент: 
Доповіді на пленарному засіданні:   до 15 хв. 
Виступи на засіданні секції:    до 10 хв. 
Виступ з інформацією:    до 5 хв. 
Виступ з повідомленням:    до 3 хв. 
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17 листопада 2016 року 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

ЧЛЕНІВ АКАДЕМІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З 
КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ "ПОЛІССЯ" 

 
10.00-11.00  конференц-зала ЖДУ ім. Івана Франка 

(ауд.208, ІІ поверх адміністративного корпусу) 
 

Головуючий: 
Дубасенюк Олександра Антонівна – президент Академії 

міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся", 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор, почесний 
академік НАПН України, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся".  
 

Секретар: 
Сидорчук Нінель Герандівна – професор кафедри педагогіки 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор 
педагогічних наук, доцент, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся". 
 

План проведення загальних зборів 
1. Презентація Академії міжнародного співробітництва з креативної 

педагогіки "Полісся" – доповідає Дубасенюк Олександра Антонівна; 
президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся". 

2. Вручення дипломів та грамот (вчений секретар 
Вознюк Олександр  Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся"). 

3. Загальні питання. 
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Відкриття конференції (1100) 
Вітальне слово: 

Саух Петро Юрійович – ректор Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, дійсний член Академії Вищої школи 
України; 

Чернілевський Дмитро Володимирович – почесний президент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
«Полісся», доктор педагогічних наук, професор; 

Левківський Казимир Михайлович – заступник директора з 
організаційної роботи Інституту модернізації змісту освіти Міністерства 
освіти і науки України; 

Калінін Вадим Олександрович – начальник управління освіти і 
науки Житомирської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук 
(м. Житомир, Україна); 

Литньов Володимир Євгенович – директор Навчально-
наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Савчук Петро Несторович – директор Барського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені М. Грушевського, кандидат педагогічних 
наук, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся»; 

Музичне вітання: студентський камерний хор «Артанія» 
ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (художній керівник – викладач кафедри музичних дисциплін і 
методик навчання Валентин Федорченко). 

 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
 

1. Ничкало Неля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення 
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Концепція 
педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна: 
міждисциплінарні засади 

2. Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України (Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) Безробіття 
як соціально-економічна проблема України та шляхи її 
вирішення  
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3. Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи (Інститут педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України, м. Київ) Іван Зязюн про вплив 
освітньо-виховного середовища на особистісно-
професійне становлення вчителя 

4. Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач відділу змісту і технологій навчання 
дорослих  (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України) Феномен "краси педагогічної дії" у науковій 
спадщині Івана Зязюна (1938–2014 рр.) 

5. Пастовенський Олександр Вікторович, доктор педагогічних 
наук, проректор з науково-методичної роботи (КЗ «Житомирський 
обласний інститут післядипломної освіти» Житомирської обласної 
ради) Модернізаційна матриця ефективних освітніх систем 

6. Seredyńska Anna, Doctor of Philosophy (Academy Ignatianum in 
Cracow, Poland); Rostek Irminа, Doctor of Philosophy (Academy 
Ignatianum in Cracow, Poland) Hospice volunteers' motivation in 
the past and nowadays Hospice volunteers' motivation in the 
pas t and nowadays 

7. Лукач Марек, доктор філософії, асистент кафедри андрагогіки 
факультету гуманітарних та природничих наук; Лукачова 
Сильвія, доктор філософії, асистент кафедри андрагогіки 
факультету гуманітарних та природничих наук (Прешовський 
університет в Прешові, Словаччина) Індивідуалізація та 
інклюзія в освіті циган із маргиналізованих громад 

8. Корінна Людмила Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки і педагогічної майстерності 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка), 
директор ліцею-інтернату, заслужений працівник освіти України, 
відмінник освіти України, вчитель-методист математики, делегат ІІІ 
Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, переможець 
всеукраїнського конкурсу "Директор ХХІ століття"  Комунальний 
заклад «Житомирський обласний ліцей-інтернат для 
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради – центр 
професійного саморозвитку вчителя «Академія 
педагогічної майстерності» 

9. Бурмака Надія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент; 
президент некомерційної корпорації «Ukraine and Ukrainians 
Abroad», New York NY, USA, Professor at the International Academy of 
Sobriety, Full Member of EuANH (Scotland, UK), Honorary member of 
East European Scientific Analytics Federation of International Academy 
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of Science and Higher Education (Landon, UK) Духовні цінності 
української діаспори США 

10. Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, 
професор,  професор кафедри суспільних наук  (Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховського), дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" Професійна суб’єктність чи суб’єкт 
військово-професійної діяльності як інтегральний 
результат професійної підготовки офіцерів  

11. Аргіропоулос Дімітріс (Dimitris Argiropoulos), доктор 
педагогіки, професор, координатор та керівник проектами 
зі співпраці з проблем інклюзивної освіти, запровадженими 
недержавною установою "ІСКОС Емілія-Романья" між Італією, 
Молдовою, Україною, Болівією, Ерітреєю  (Пармський, Болонський 
та Міланський університети, Італія) Концептуальні та 
прикладні основи інклюзивного навчання у провідних 
країнах світу 

12. Каплінський Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського) Формування 
методичної компетентності та педагогічної майстерності  
майбутнього учителя 

13. Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, 
професор (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка),  дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся"; Антонова Олена Євгеніївна – 
віце-президент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся", завідувач кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
Проблеми педагогізації професійної освіти в контексті 
ідей академіка І.А. Зязюна 
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Проведення секційних засідань 
Секція 1 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ 

Керівники секції: 
Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач відділу змісту і технологій навчання дорослих,  
(Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) (голова); 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки "Полісся" (співголова). 
Секретар: 
Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка), член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся".  
 
1.  Mazurek Witold, Doctor of Philosophy (Academy Ignatianum in Cracow, 

Poland) Education for safety – nuclear energy as a pillar of 
national energy security 

2. Бєлєста Аліна Юріївна, аспірант (Миколаївський національний  
університет імені В. О. Сухомлинського) Етнопедагогічні 
концепти у патріотичному вихованні молоді національних 
меншин Півдня України (к. ХІХ – п. ХХ ст.) 

3. Мешальський Стефан, доктор хабілітований гуманітарних наук у 

галузі педагогіки, професор звичайний (Вища педагогічна школа 

Спілки польських учителів, м. Варшава, Республіка Польща) Dialog 

w kształceniu w szkole wyższej 

4. Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Ґенеза експериментальної освіти у 
зарубіжній педагогіці 

5. Горай Ольга Вінцентіївна, кандидат педагогічних наук, проректор 
з гуманітарної освіти і виховання та міжнародного співробітництва 
(КВНЗ ''Житомирський інститут медсестринства'') Проблеми 
освіти медичних сестер в країнах Євросоюзу 

6. Гюль Алі, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) Вища освіта Туреччини у 
контексті глобалізаційних змін 

7. Джус Оксана Володимирівна, докторант, доцент кафедри 
педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ "Прикарпатський 
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національний університет імені Василя Стефаника") Освітньо-
виховне середовище української еміграції у Чехо-
Словацькій республіці міжвоєнної доби як засіб 
особистісно-професійного становлення фахівця 

8. Дусь Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач 
кафедри педагогіки, психології та фахових методик (Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, 
м. Бар),  член-кореспондент  Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки "Полісся"В.О. Сухомлинський про 
попередження емоційного вигорання педагога  

9. Желан Алла Василівна, кандидат педагогічних наук,  в. о. доцента 
кафедри початкової освіти (Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського) Зародження та розвиток ідей 
гуманної педагогіки 

10. Завязун Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
викладач кафедри психології (КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної освіти» Житомирської обласної ради) Педагог – як 
суб’єкт модернізації дошкільної освіти 

11. Закірова Наталія Шаміліївна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Іншомовна освіта в умовах глобалізації суспільства в Україні 

12. Кущова Тетяна Олександрівна, аспірант (Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського) Педагогічні 
ідеї та громадсько-просвітницька діяльність Адріана 
Митрофановича Топорова 

13.  Кючюк Джаміля, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Етапи становлення 
педагогічної освіти Туреччини 

14.  Кючюк Саваш, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Історичні передумови 
реформування середньої школи Туреччини 

15. Левків Сергій Петрович, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
Взаємодія громадського екологічного руху з загальноосвітніми 
навчальними закладами: зміст, форми, методи 

16. Левківський, Казимир Михайлович, професор, заслужений 
працівник освіти України, заступник директора (Інститут 
модернізації змісту освіти) Сучасні парадигми вищої світи 

17. Лукач Едуард, доктор філософії, доцент кафедри андрагогіки 
факультету гуманітарних та природничих наук (Прешовський 
університет у Прешові, Словаччина) Реформістський 
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педагогічний рух на території Словаччини у період 1918–
1945 рр. 

18. Мерзова Радана, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри славістики, керівник секції україністики (Прешовський 
університет у Прешові, Словаччина) З чесько-українських 
культурних відносин до 1848 року 

19. Міленіна Галина Сергіївна, доцент кафедри теорії й методики 
дошкільної та початкової освіти (Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти) Педагогічні ідеї Софії 
Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз» 

20. Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 
проектор з наукової та міжнародної роботи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Благодійницькі 
засади розвитку вищої професійної освіти в Україні на 
початку ХХ століття 

21. Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка), дійсний член Академії міжнародного 

співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" Шляхи 
оптимізації педагогічної освіти та перспективи її 
розвитку  

22. Січко Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доктор 
філософії, доцент кафедри початкової освіти (Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського) Освіта для 
сталого розвитку – глобальна тенденція сучасної школи 

23. Смагін Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 
ректор  (КЗ «Житомирський обласний інститут  післядипломної 
освіти» Житомирської обласної ради)  Заклади післядипломної 
педагогічної підготовки як інноваційний осередок системи 
неперервної педагогічної освіти 

24. Сліпчишин Лідія Василівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, доцент (Львівський НПЦПО НПУ 
ім. М. П. Драгоманова), член-кореспондент  Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" Роль музеїв у 
становленні фахового шкільництва у Габсбурзькій Галичині 

25. Тільчарова Ксенія Олегівна, аспірант (Бердянський державний 
педагогічний університет) Академічні переваги в 
корпоративній академічній культурі університетів США 

26.  Шарненкова Тетяна Олександрівна, аспірант (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Організація 
самоосвіти вчителя у 20-30-х роках ХХ століття 

Секція 2 
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ОСВІТНЬО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНО-
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ 

  
Керівники секції: 
Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, 
доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський 
університет імені Бориса Грінченка), дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(голова); 
Ковальчук Валентина Антонівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка), член-кореспондент  Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(співголова). 
Секретар: 
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка), член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
 

1. Астахова Олена Валеріївна, вчитель англійської мови 
(Загальноосвітня школа I-III ступенів № 19, м. Житомир) 
Принципи особистісно-діяльнісного підходу: становлення 
та можливості використання в навчанні іноземної мови 
учнів основного етапу 

2. Бавольська Оксана Володимирівна, завідувач кабінету 
медичної реабілітації Державного комплексу соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів м. Миколаєва Формуванні звукової 
культури мовлення дітей дошкільного віку засобами 
малих фольклорних жанрів 

3. Барно Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, 
доктор філософії, професор, академік Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (Переяслав-
Хмельницький педагогічний університет) Формування 
професіоналізму сучасного фахівця: змістова складова 

4. Бондаренко Оксана Павлівна, викладач (Житомирський 
технологічний коледж Київського національного університету 
будівництва і архітектури) Проблема формування 
загальнокультурної компетентності студентів 
технологічних коледжів 

5. Буянова Галина Володимирівна, методист вищої категорії 
відділу соціально-гуманітарної освіти (Інститут модернізації змісту 
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освіти МОН України) Педагогічні основи організації 
виховної роботи у студентському гуртожитку 

6. Валенкевич Ольга Вадимівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
Творчий потенціал дитячих музейних установ 

7. Венцель Наталія Василівна, викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін (КЗ «Житомирський обласний інститут  
післядипломної освіти» Житомирської обласної ради) Умови 
розвитку правової складової професійної компетентності 
педагога 

8. Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри дошкільного виховання і педагогічних 
інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка), дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся" Нова парадигма дошкільного 
виховання 

9. Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник сектору 
соціальної роботи відділу соціальної роботи й етики (Інститут 
модернізації змісту освіти МОН України) Шляхи інтеграції 
психологічних знань у навчальні курси підготовки 
майбутніх педагогів 

10. Гаврилова Оксана Леонідівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
Формування пізнавальних інтересів учнів основної школи 
засобами краєзнавства: проблеми, досвід 

11. Григанська Інга Віталіївна, канд. психологічних наук, доцент 
(Київський медичний інститут УАНМ) Креативність як 
основний змістовний компонент розвитку особистості 
студента  

12. Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, 
доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський 
університет імені Бориса Грінченка), дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
Сутність середовищного підходу у вищій освіті: 
концептуальний аспект  

13. Калініна Лариса Вадимівна, канд. педагогічних наук, 
професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та 
прикладної лінгвістики (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Шкільний вчитель нового покоління – 
новий проект МОН України та Британської Ради 

14. Ковальчук Валентина Антонівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (Житомирський 
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державний педагогічний університет імені Івана Франка), член-
кореспондент  Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" Модель професійної підготовки 
майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності 
освітньо-виховних систем 

15. Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних 
інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка), дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся" Середовищний підхід у 
розвитку інноваційної компетентності педагогів 

16. Костюк Ірина Олександрівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Формування дидактичного компоненту освітнього 
розвивального середовища початкової школи на основі 
інтегрованих уроків 

17. Кузнецова Олена Анатоліївна кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри спеціальної освіти факультету педагогіки та 
психології (Миколаївський національний університет 
імені В.О.Сухомлинського) Система регуляторів академічного 
життя 

18. Лизун Ірина Федорівна, асистент кафедри педагогіки та 
психології, (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна 
академія ім. Тараса Шевченка), член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
Середовищні засади соціальної адаптації підлітків із сімей 
трудових мігрантів  

19. Литньов Володимир Євгенович, директор Навчально-
наукового інституту педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, 
доцент Освітньо-виховні системи дитячих таборів та 
оздоровчих центрів 

20. Майерова Катарина, доктор філософії, викладач кафедри 
андрагогіки факультету гуманітарних та природничих наук 
(Прешовський університет в Прешове, Словаччина) Значущість 
характеристик учасників навчання у освітньому процесі  

21. Максимова Олена Олександрівна кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних 
інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) Валеологічна культура майбутнього вихователя 

22. Мелько Марина Володимирівна, аспірант (Інститут 
професійно-технічної освіти НАПН України) Педагогічні умови 



Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної 
майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища 

вищого навчального закладу» 

 

 16 

організації навчально-творчої діяльності у процесі 
професійної підготовки майбутніх кухарів-кондитерів 

23. Міщанчук Наталя Олександрівна, методист (Житомирський 
технологічний коледж Київського національного університету 
будівництва і архітектури) Моніторинг якості професійної 
підготовки майбутніх фахівців технологічного коледжу як 
важлива умова її ефективності 

24. Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри психолого-педагогічної освіти та 
медіа дидактики, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"; Півень 
Галина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник директора (Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти) Інтеграція науково-
методичної конференції в освітньо-виховне середовище 
навчального закладу як інтерактивна медіаосвітня 
технологія  

25. Орлова Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки та андрагогіки (КЗ 
«Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» 
Житомирської обласної ради) Інноваційна педагогічна модель 
освіти для сталого розвитку в Україні. 

26. Петрук  Ірина Степанівна, методист з дошкільного виховання 
(КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» 
Житомирської обласної ради) Проблеми розвитку методичної 
компетентності вихователів дошкільних навчальних 
закладів у післядипломній освіті 

27. Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки (Східноєвропейський національний  
університет імені Лесі Українки, м. Луцьк), дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
Практико орієнтована спрямованість освітнього 
середовища підготовки професійно мобільного вчителя 
початкової школи  

28. Савчук Петро Несторович – директор Барського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені М. Грушевського, кандидат 
педагогічних наук, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»  Освітнє 
середовище педагогічного коледжу як інноваційний 
осередок району та області 

29. Свиридюк Олена Валентинівна, здобувач кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет 
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імені Івана Франка) Змістовий компонент формування 
здоров’язбережувальних умінь майбутніх медсестер 

30. Сорочинська Оксана Андріївна, асистент кафедри зоології, 
біологічного моніторингу та охорони природи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Розвиток 
екологічної культури майбутнього вчителя біології 
засобами еколого-натуралістичної роботи 

31. Тимченко Алла Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, в. о. 
доцента кафедри початкової освіти (Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського) Формування 
навчально-пізнавальної компетентності молодших 
школярів на уроках інформатики 

32. Токарська Олеся Анатоліївна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Професійна компетентність учителя як складова 
педагогічної майстерності 

33. Удалова Олена Адамівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу соціальної роботи й етики 
(Інститут модернізації змісту освіти МОН України) 
Профілактика асоціальної поведінки у молодіжному 
середовищі 

34. Фамілярська Лариса Леонідівна, викладач кафедри 
педагогіки та андрагогіки (КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної освіти» Житомирської обласної ради) Методика 
розвитку інформаційно-комунікаційної мобільності 
педагога в освітньому середовищі післядипломної освіти 

35. Хатунцева Світлана Миколаївна, докторант кафедри 
професійної освіти (Бердянський державний педагогічний 
університет) Проблема самовдосконалення у сучасній 
педагогічній науці 

36. Шевчук Світлана Іванівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) Вплив 
освітньо-виховного середовища позашкільних закладів 
освіти екологічного спрямування на розвиток особистості 
інтелектуально обдарованих старшокласників 

37. Яворська Тетяна Євгенівна, кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, завідувач кафедри олімпійського та 
професійного спорту (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) Удосконалення професійної підготовки 
майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту   
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Секція 3 

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА  

 

 
Керівники секції: 
Чернілевський Дмитро Володимирович, доктор педагогічних 
наук, професор, почесний президент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (голова); 
Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка), член-кореспондент  Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
(співголова) 
Секретар: 
Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка).  

 
 

1. Басюк Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних 
інновацій (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Технологічні засади морального 
виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 

2. Бекирова Адиле Рустемовна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри початкової освіти (Кримський інженерно-
педагогічний університет) Проблема формування професійної 
суб’єктності майбутніх учителів початкових класів: 
аксіологічний аспект 

3. Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки, член-кор. АКСКПП; 
Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) Основи педагогічної 
майстерності етнокультурологічної підготовки майбутніх 
вчителів у регіональному контексті 

4. Васильєва Реґіна Юхимівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри охорони праці (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) Сучасна освіта як чинник 
формування духовної безпеки суспільства.  
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5. Дячук Валентина Іванівна, директор Миколаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 ім. Г.Л. Дівіної 
Формування життєвої  компетентності старшокласників у 
позаурочній діяльності 

6. Жовнич Олеся Володимирівна, аспірант (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені В. Гнатюка) 
Іншомовне професійно орієнтоване спілкування 
майбутнього журналіста: шляхи реалізації та 
вдосконалення  

7. Ївженко Юрій Васильович, завідувач сектору соціальної роботи 
(Інститут модернізації змісту освіти МОН України) Формування 
почуття громадянськості у студентської молоді 

8. Кіндратюк Богдан Дмитрович, доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри методики музичного виховання та 
диригування Інституту мистецтв (ВДНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-
Франківськ) Духовно-моральне виховання майбутніх 
педагогів-музикантів засобами аутогенного тренування  

9. Козубцов Ігор Миколайович, кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник (Науковий центр зв’язку та 
інформатизації Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації) Роль традицій у становленні, вихованні та 
розвитку методологічної культури ад’юнктів та аспірантів 

10. Космачева Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент (Державний соціально-гуманітарний університет 
м. Коломна, Росія), член-кореспондент  Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" Формування 
уявлень про духовність у студентської молоді  

11. Лазаренко Галина Іванівна, старший викладач кафедри 
української філології і культури (Донецький національний 
університет ім. Василя Стуса) Освітньо-виховний потенціал 
дисципліни «Українська мова за професійним 
спрямуванням» у контексті особистісно-професійного 
становлення студентів спеціальності «Культурологія» 

12. Масловська Марія Володимирівна, старший викладач 
кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та 
філології, заступник директора інституту з виховної роботи 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) Роль 
українознавства у моральному та патріотичному 
вихованні особистості 
 

13. Мельник Лариса Володимирівна, кандидат філологічних 
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наук, доцент (ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка») Вивчення української фразеології як 
засіб національного виховання майбутніх педагогів 

14. Миколаєнко Надія Миколаївна, викладач кафедри видавничої 
справи, редагування, основ журналістики та філології 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Освітньо-виховне підґрунтя у формуванні професійної 
культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань 

15. Паршук Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доктор філософії, доцент кафедри початкової освіти 
(Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського) Формування комунікативних 
компетентностей майбутніх учителів початкової школи  

16. Підгурська В.П., аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Патріотично-моральне виховання в умовах освітньо-
виховного середовища загальної школи 

17. Проботюк Ольга Домініківна, заступник директора з 
навчально-методичної роботи, вчитель української мови та 
літератури (загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8, м. Житомир) 
Формування національно-мовної особистості як одна із 
складових компетентнісної моделі сучасного вчителя в 
україномовному освітньому просторі 

18. Рехтета Любов Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 
доктор філософії, доцент кафедри початкової освіти (Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського) Особистісно 
діяльнісних підхід у підготовці майбутніх учителів 
початкової школи до роботи в дитячих оздоровчих таборах 

19. Сахневич Ірина Дем’янівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін 
(Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв)  Формування 
громадянського самовизначення молоді засобами 
музичного мистецтва  

20. Соляр Лариса Віталіївна, асистент кафедри гри на музичних 
інструментах та вокально-хорових дисциплін (Кременецька обласна 
гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка) Духовні 
орієнтири формування етнокультурної компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва 

21. Сторожук Антоніна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, член-кореспондент АМСКП, заступник директора з 
науково-методичної роботи та міжрегіональних зв’язків (Барський 
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гуманітарно-педагогічний коледж  імені М. Грушевського, м. Бар) 
Формування духовності майбутніх учителів на матеріалі 
пісенно-обрядових традицій зимового циклу  

22. Тарасюк Анастасія Миколаївна, викладач кафедри 
початкової освіти (Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського) Теоретичні аспекти гармонійного 
розвитку особистості дитини 

23. Толстова Ольга Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Сучасний стан підготовки вчителів до гуманітаризації 
шкільної математики  в освітньо-виховному середовищі 

24. Федорова Марія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних 
інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) Особливості формування моральних цінностей у 
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 

25. Холод Уляна, кандидат філологічних наук, ст. викладач 
(Університет імені Палацького, м. Оломоуц, Чехія) Комунікативні 
стратегії сучасної освіти 

26. Чернілевський Дмитро Володимирович, доктор 
педагогічних наук, професор, почесний президент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
Проблеми освіти та духовно-морального виховання 
майбутніх фахівців в умовах глобалізаційних викликів 

27. Шестобуз Ольга Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 
асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) 
Теоретичне обґрунтування поняття комунікативної 
культури особистості 

28. Ямчинська Галина Володимирівна, доцент кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Вивчення традицій, 
звичаїв, ремесел – духовної спадщини українців 

29. Яценко Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та управління 
навчальними закладами (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Духовна освіта дорослих: історичний 
аспект 
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Секція 4 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ  
 
Керівники секції: 
Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор 
(Інститут вищої освіти НАПН  України), дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (голова) 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка), дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (співголова). 
Секретар: 
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка), член-
кореспондент  Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся".  
 

1. Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Практико-
орієнтований підхід у формуванні професійної 
майстерності майбутнього вчителя 

2. Антонюк Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, 
доцент (Донецький національний університет імені Василя Стуса) 
Проектна діяльність студентів-магістрантів як засіб 
формування професійної компетентності 

3. Березюк Юлія Валеріївна, викладач (Житомирський інститут 
медсестринства) Особливості організаційної роботи з 
підручником як важлива складова професійної 
компетентності майбутнього вчителя 

4. Бірук Наталія Петрівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Особливості підготовки педагога-дослідника в умовах 
магістратури 

5. Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка), дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів 



Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної 
майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища 

вищого навчального закладу» 

 

 23 

освіти в контексті інформаційно-комунікаційних 
технологій 

6. Гордійчук Світлана Вікторівна, кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних 
дисциплін, проректор з навчальної роботи (Житомирський інститут 
медсестринства) Якість формування професіоналізму 
майбутніх фахівців в умовах магістратури шляхом 
стандартизації медичної освіти 

7. Гусак Валентина Миколаївна, викладач кафедри педагогіки та 
андрагогіки (КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної освіти» Житомирської обласної ради) До 
проблеми генезису понять "компетенція» та 
"компетентність" 

8. Загороднова Вікторія Федорівна, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри української мови та методики викладання 
фахових дисциплін (Бердянський державний педагогічний 
університет) Організація навчально-дослідної, науково-
дослідної роботи в системі професійної підготовки 
студентів-філологів 

9. Євсюков Олександр Феліксович, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри філософії (Харківський національний 
аграрний університет імені В.В. Докучаєва), член-кореспондент  
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
"Полісся" Особливості формування професійно-
педагогічного світогляду у майбутніх викладачів вищих 
аграрних навчальних закладів 

10. Іванець Наталія Володимирівна, викладач кафедри 
початкової освіти (Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського) Мультикультурне виховання 
учнів початкової школи 

11. Іванова Юлія Ігорівна, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри вищої математики завідувач кафедри вищої 
математики ім. М.П. Кравчука (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України) Основні етапи 
формування системи фахової математичної підготовки 
майбутніх фахівців з аграрного менеджменту 

12. Каплінський Василь Васильович, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки; Акімова О.В., доктор 
педагогічних наук, професор кафедри педагогіки; Асаулюк І.О., 
доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання 
(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського) Конкурс педагогічної майстерності як засіб 



Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної 
майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища 

вищого навчального закладу» 

 

 24 

визначення рівня загальнопедагогічної компетентності 
майбутніх учителів 

13. Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, 
професор, Коваленко Оксана Миколаївна, кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник. (Інститут вищої 
освіти НАПН України), дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" Особливості 
запровадження підготовки науковців у докторантурі 
Польщі та Словаччині 

14. Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка), член-
кореспондент  Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" Педагогічні засади підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до формування предметно-
перетворювальної компетентності учнів  

15. Копетчук Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач (КЗ «Житомирський інститут 
медсестринства»), член-кореспондент  Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" Тенденції 
формування професійних умінь у майбутніх медиків 

16. Костюшко Юрій Олексійович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними 
закладами (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Формування конфліктологічної 
компетентності майбутніх педагогів 

17. Крамаренко Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри початкової освіти (Бердянський державний 
педагогічний університет) Навчальне забезпечення з 
природничо-методичних дисциплін магістрів початкової 
освіти в умовах модернізації 

18. Малицька Олена Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри початкової освіти (Бердянський державний 
педагогічний університет) Культуропровідність як 
пріоритетний напрямок сучасної вищої освіти 

19.  Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка), член-кореспондент  Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 
Проблемно-ситуаційний підхід як основа контекстної 
підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 
самоорганізації у професійній діяльності 
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20. Мойісеєва Маргарита Аркадіївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Ансамблева компетентність у структурі професійної 
підготовки музичного педагога 

21. Мороз Майя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, член-
кореспондент АМСКП, завідувач кафедри мистецьких дисциплін 
(Барський гуманітарно-педагогічний коледж 
імені М. Грушевського, м. Бар) Теоретичні основи 
використання компетентнісного підходу у ході 
професійної підготовки майбутнього вчителя 

22. Павлик Неля Віленівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови та методики викладання фахових 
дисциплін факультету філології та соціальних комунікацій 
(Бердянський державний педагогічний університет) Формування 
стилістичної компетенції у процесі освітньо-професійної 
підготовки  студентів-філологів  

23. Пріма Дмитро Анатолійович, кандидат педагогічних наук 
(Луцький коледж рекреаційних технологій і права) Формування 
правової культури майбутнього фахівця з управління на 
етапі магістерської підготовки 

24. Процюк Ірина Євгенівна, аспірант (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) До проблеми аналізу 
базових понять соціокультурної компетентності 
майбутнього фахівця 

25. Ренькас Броніслава Мирославівна, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології та 
управління навчальними закладами (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) Стратегічне управління в 
системі професійної підготовки майбутніх керівників 
навчальних закладів в умовах магістратури 

26. Рибчук Олег Олександрович, ад’юнкт кафедри суспільних 
наук (Національний університет оборони України 
імені Івана Черняховського) Структура та зміст фахової 
компетентності викладачів вищих військових навчальних 
закладів 

27. Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, 
завідувач Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки, 
доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними 
закладами (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Формування управлінської 
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компетентності у майбутніх керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів в умовах магістратури 

28. Самойленко Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних 
наук, викладач (ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж 
імені І.Я.Франка»); Беседовська Ірина Василівна, методист 
(ВКНЗ «Коростишівський педагогічний  коледж імені І.Я.Франка») 
Рівень професійної компетентності викладачів 
педагогічного коледжу 

29. Ситняківська Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Головні принципи білінгвальної 
професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної 
сфери  

30. Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони 
природи (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) Підготовка майбутнього педагога до реалізації 
принципу наступності у викладанні природничих 
дисциплін загальноосвітньої школи та вищих навчальних 
закладів 

31. Федорченко Валентин Кузьмич, викладач кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Формування 
професійної компетентності майбутніх учителів музики 
засобами хорового співу 

32. Холковська Ірина Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і професійної освіти (Вінницький 
державний педагогічний університету імені М.Коцюбинського) 
Особливості попередження та розв’язання педагогічних 
конфліктів у вищій школі 

33. Хортів Ганна Валеріївна, старший викладач кафедри теорії й 
методики дошкільної та початкової освіти (Миколаївський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) Роль 
вчителя у формуванні медіокультури молодших школярів 

34. Шаповалова Наталія Петрівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української філології і культури (Донецький 
національний університет ім. Василя Стуса) Дисципліни 
етнокультурологічного циклу як засіб особистісно-
професійного становлення студентів спеціальності 
«Культурологія» 

Секція 5 
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АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦЯ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
Керівники секції: 
Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України (Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України)  (голова) 
Шанскова Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, завідувач 
кафедри педагогіки, психології та управління навчальними 
закладами (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка (співголова) 
Секретар: 
Ковальчук Майя Олегівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
 

1. Авраменко Квітослава Богданівна, кандидат педагогічних 
наук, доктор філософії, доцент кафедри початкової освіти 
(Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського) Використання технологічного 
підходу у формуванні методико-математичної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи 

2. Білявська Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри початкової освіти (Миколаївський національний 

університет імені В.О. Сухомлинського Формування мовної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи 

(лексичний рівень)  
3. Бреславська Ганна Богданівна, кандидат педагогічних наук 

(Миколаївський національний університет імені 
В.О. Сухомлинського) Формування професійної майстерності 
майбутніх фахівців засобами проектної діяльності  

4.  Герасимчук Олена Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, ст. 
викладач кафедри екології (Житомирський державний 
технологічний університет) Формування екологічної 
компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі 
вивчення природничих дисциплін 

5. Гладкова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, 
професор, академік Української Академії Акмеології, професор 
кафедри управління (Київський університет 
імені Бориса Грінченка), Лівшун Олександр Володимирович, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та 
методики трудового і професійного навчання (Хмельницький 
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національний університет) Менеджер освітнього закладу: 
професіоналізм та професійна компетентність 

6. Данильчук Лариса Олексіївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся», доцент кафедри педагогіки та 
психології (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 
ім. Тараса Шевченка) Креативний підхід до організації 
інформаційно-профілактичних кампаній  

7. Д’яченко Інна Миколаївна, кандидат філософських наук, 
доцент, доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних 
дисциплін (Житомирський інститут медсестринства) Феномен 
професійної культури медичного працівника: до проблеми 
пошуку критеріїв структурування та виявлення засад 
формування професійної майстерності 
(філоменологічний аспект)  

8. Дудник Оксана Миколаївна, аспірант, асистент кафедри 
дошкільної та початкової освіти (ДЗ "Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка", м. Старобільськ) Педагогічні 
задачі контекстної спрямованості як засіб формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів 

9. Журба Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри методики викладання навчальних предметів (КЗ 
«Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» 
Житомирської обласної ради) Формування інформаційної 
компетентності педагога 

10.  Запорожцева Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри іноземних мов (КЗ «Житомирський 
обласний інститут післядипломної освіти» Житомирської обласної 
ради) Професійний розвиток учителів іноземних мов у 
системі післядипломної освіти 

11. Зимовець Олена Анатоліївна, викладач кафедри англійської 
мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Принципи формування професійних умінь майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. 

12. Іозіс І.В., викладач (Миколаївський коледж бізнесу і права) 
Професійна культура як основна складова фахової 
підготовки майбутніх працівників сфери обслуговування 

13. Казьмерчук Анастасія Вікторівна, аспірант кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет 
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імені Івана Франка) Професійна культура майбутніх 
менеджерів туризму: сутність, структура, проблеми 
формування 

14. Коваленко Оксана Миколаївна, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник (Інститут вищої освіти НАПН 
України) Аналіз стану правового забезпечення, управління 
та структура університетів України у контексті глобального 
лідерства 

15. Ковальчук Майя Олегівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Методична система формування готовності вчителів 
початкових класів до використання мультимедійних 
технологій 

16. Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, 
професор (Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини), дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" Чверть віку з 
інтернет: досягнення і виклики для освітнього середовища 

17. Колеснікова Ірина Василівна, викладач кафедри методики 
викладання навчальних предметів (КЗ «Житомирський обласний 
інститут післядипломної освіти» Житомирської обласної ради), 
аспірант кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) Андрагогічний підхід до 
розвитку медіа-культури вчителів у закладах 
післядипломної педагогічної освіти 

18. Косигіна Олена Володимирівна, канд. психол. наук, доцент, 
зав. кафедри педагогіки та андрагогіки (КЗ «Житомирський 
обласний інститут післядипломної освіти» Житомирської обласної 
ради) Толерантна взаємодія як складова професійного 
педагогічного спілкування в умовах післядипломної освіти 

19. Кравчук Ольга Сергіївна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Формування управлінської культури майбутніх керівників 
навчальних закладів у ході проведення тренінгів 

20. Крижко Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та методики викладання фахових 

дисциплін (Бердянський державний педагогічний університет) 

Вивчення лінгвокультурології в контексті формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя-

словесника 
21. Кубрак Сніжана Василівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри іноземних мов (Житомирський 
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Національний агроекологічний університет) Формування 
компетентності саморозвитку у студентів засобами 
інформаційних технологій 

22. Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічної та вікової 
психології (ВДНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ) Етикетна 
поведінка викладача вищого навчального закладу як засіб 
оптимізації педагогічного спілкування 

23. Літяга Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Підготовка майбутніх соціальних працівників до 
волонтерської діяльності 

24. Ліщук Іванна Іванівна, аспірант (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) Технології формування 
професійної компетентності в майбутніх медичних сестер 
у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін 

25. Мазко Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри англійської мови з методиками викладання у 
дошкільній та початковій освіті (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) Використання інтерактивних 
технологій навчання англійської мови в початковій школі 
у ході комп’ютерно-опосередкованої взаємодії 

26.  Мельник Оксана Федорівна, аспірант, старший викладач 
(Житомирський торговельно-економічний коледж КНТЕУ) 
Реалізація дидактичних принципів в процесі 
професійного становлення майбутніх фахівців харчових 
технологій в умовах коледжу 

27. Мінькович Богдан Анатолійович, аспірант кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка), Формування готовності вчителів 
інформатики до впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій як педагогічна проблема 

28. Мірошниченко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки, психології та управління 
навчальними закладами (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Вдосконалення комунікативних умінь 
фахівця щодо ефективної взаємодії в умовах ізольованого 
колективу 

29. Нищета Володимир Анатолійович, кандидат педагогічних 
наук, доцент докторант кафедри мовознавства (Херсонський 
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державний університет) Риторична підготовка педагогічних 
працівників як умова успішності в професійно-
компетентнісному становленні 

30. Подоляк Уляна Сергіївна, асистент (Івано-Франківський 
університет права ім. Короля Данила Галицького) Використання 
інформаційно-комунікативних технологій на заняттях 
англійської мови 

31. Попова Лариса Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри початкової освіти (Бердянський державний педагогічний 
університет) Робота з орфографічним словником як спосіб 
піднесення культури писемного мовлення молодших 
школярів 

32. Саєнко Тетяна Василівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри екології (Національний авіаційний 
університет) Екологічна освіта у ВТНЗ на базі курсів вільного 
вибору студентів  

33. Самборська Наталя Миколаївна, аспірант кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Розробка структури соціально-
комунікативної компетентності майбутніх медичних 
працівників та характеристика її компонентів 

34. Свиридюк Володимир Васильович, викладач (КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 
ради) Наукометрична складова наукової комунікативної 
компетентності  магістрів медсестринства 

35. Смагіна Таїса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів (КЗ 
«Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» 
Житомирської обласної ради) Готовність навчатися протягом 
життя як умова розвитку професійної компетентності 
педагога 

36. Старокожко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, докторант (Бердянський державний педагогічний 
університет) Континуум управлінської парадигми 

37. Степанюк Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри початкової освіти (Бердянський державний 
педагогічний університет) Формування професіоналізму 
майбутніх магістрів початкової освіти 

38. Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
ст.н. співробітник відділу неформальної та інформальної освіти для 
дорослих (Інститут модернізації змісту освіти МОН України) 
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Розвиток та впровадження інтерактивних методів 
навчання в системі освіти дорослих 

39. Федорцова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач; Ярмоленко Олена Миколаївна, викладач 
(Вінницький національний технічний університет) Інноваційні 
підходи викладання іноземної мови професійного 
спрямування у нелінгвістичному ВНЗ як засіб формування 
компетентності студентів 

40. Царьова Євеліна Сергіївна, заступник директора з навчально-
виробничої роботи (ДНЗ «Хмельницький центр професійно-
технічної освіти сфери послуг») Розвиток професійної 
майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ 
засобами інноваційних педагогічних технологій  

41. Чемоніна Лада В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри початкової освіти (Бердянський державний 
педагогічний університет) Підготовка майбутніх учителів 
початкової школи до формування комунікативної 
компетентності молодших школярів 

42. Шанскова Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки, психології та управління 
навчальними закладами (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Впровадження андрагогічної технології у 
процес професійної підготовки майбутніх фахівців 
гуманітарного профілю при здобутті другої вищої освіти 

43. Шарлович Зоя Павлівна, кандидат педагогічних наук, 
завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних 
спеціалістів (КВНЗ ''Житомирський інститут медсестринства'') 
Роль післядипломної освіти у розвитку професійної 
майстерності спеціалістів медсестринства 

44. Шатило Віктор Йосипович, доктор медичних наук, професор, 
ректор (КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради) Сучасні підходи до підготовки 
медичних сестер із вищою освітою: бакалаврів та магістрів 
медсестринства в Україні  

45. Шуневич Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри методики викладання навчальних предметів (КЗ 
«Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» 
Житомирської обласної ради) Готовність до змін як умова 
розвитку професійної компетентності педагога 

Секція 6 
ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ ОСВІТНЬО-

ВИХОВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ  
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Керівники секції: 
Аргіропоулос Дімітріс (Dimitris Argiropoulos), доктор педагогіки, 
професор, координатор та керівник проектами зі співпраці з проблем 
інклюзивної освіти, запровадженими недержавною установою "ІСКОС 
Емілія-Романья" між Італією, Молдовою, Україною, Болівією, 
Ерітреєю  (Пармський, Болонський та Міланський університети, Італія) 
(голова); 
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка), дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
"Полісся" (співголова) 
Секретар: 
Борейко Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка)  
 

1. Андрійчук Наталя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) Сучасна 
система інклюзивної освіти Швеції 

2. Білюк Олена Геннадіївна кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри психології факультету педагогіки та психології (Миколаївський 
національний університет імені В.О.Сухомлинського) Підготовка 
психологів до роботи з батьками дітей, які знаходяться у 
складних життєвих ситуаціях 

3. Гордійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти (Чернівецький 
національний університет ім. Юрія Федьковича) Професійна 
підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 
інклюзивного навчання учнів: теорія і практика 

4. Давидюк Марина Олександрівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки (Вінницький державний педагогічний 
університет імені М. Коцюбинського) Здатність до роботи в 
інклюзивному середовищі як складова загальнопедагогічної 
компетентності майбутнього вчителя 

5. Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) 
Модель професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до 
роботи з дезадаптованими дошкільниками 
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6. Коновальчук Інна Миколаївна, асистент кафедри дошкільної 
освіти і педагогічних інновацій (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) Формування позитивного ставлення батьків 
до інклюзивної освіти дітей з особливими потребами 

7. Краснікова Валентина Василівна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри української філології і культури (Донецький 
національний університет ім. Василя Стуса) Сучасний музей як 
середовище реалізації технологій інклюзивної освіти 

8. Мельник Катерина Олегівна, викладач іноземних мов 
(Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського) 
Врахування вікових особливостей учнів на уроці іноземної 
мови 

9. Мостіпака Тетяна Петрівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Формування здорового способу життя шкільної молоді: 
вітчизняний та зарубіжний досвід 

10. Пирогова Іванна, доцент кафедри андрагогіки факультету 
гуманітарних та природничих наук; Фирк Броніслав, асистент кафедри 
андрагогіки факультету гуманітарних та природничих наук 
(Прешовський університет в Прешове, Словаччина) Культурний 
капітал батьків циганських дітей із соціально-
неблагополучного середовища у контексті інклюзивної освіти 

11. Самойлюкевич Інна Володимирівна, кандидат філологічних 
наук, доцент (Житомирський державний університет), О’Лірі Роберт, 
волонтер (Корпус Миру США в Україні) Методи навчання 
англійської мови дітей з особливими навчальними потребами 

12. Свиридюк Василь Зінов'євич – проректор з наукової роботи 
(КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради), доктор медичних наук, професор кафедри «Сестринська 
справа», дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся" Наукові дослідження магістрів 
медсестринства 

13. Тарнавська Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
Інклюзивні основи сучасної освіти 
 

14. Уткіна Олена Вікторівна, викладач вищої категорії основ 
психотерапевтичної роботи, основ медичних знань, анатомії 
(Бердичівський педагогічний коледж) Арт-терапія як сучасна 
корекційно-розвивальна технологія в системі інклюзивної 
освіти дошкільників 
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15. Федорець Василь Миколайович, кандидат медичних наук, 

докторант (Інститут вищої освіти НАПН України), член-кореспондент 

Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" 

Формування інклюзивного компоненту 

здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної 

культури та основі ідей кордоцентризму  
16. Щерба Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної 
лінгвістики (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Сутність практико орієнтованого навчання іноземної мови 
старшокласників з особливими потребами  

17. Яворський Павло Вацлавович, проректор з практичної роботи 
(КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради), доктор медичних наук, доцент кафедри «Сестринська 
справа» Сучасні підходи до підготовки парамедиків: проблеми і 
перспективи  
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Секція 7 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФАХІВЦЯ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ 

АСПЕКТ 
Керівники секції: 
Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з науково-
експериментальної роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України м. Київ) (голова); 
Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка), дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся"  (співголова) 
Секретар: 
Єремеєва Віра Модестівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 

1. Альшевска Наталія Миколаївна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Теоретичні основи готовності педагога до роботи з 
обдарованими дітьми у позашкільних художніх закладах 
освіти 

2. Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся" (Національний авіаційний 
університет) Проблема формування професійно-
комунікативної компетентності майбутніх перекладачів 
авіаційної галузі 

3. Бойчук Ірина Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, 
заступник директора з навчальної роботи (Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж імені Г. Протасевича)  Інтегративний 
підхід до вивчення професійних дисциплін у підготовці 
фармацевтів 

4. Греб Марія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української мови та методики викладання 

фахових дисциплін (Бердянський державний педагогічний 

університет) Формування культури професійного мовлення 

студентів-нефілологів в акмеологічному середовищі 

педагогічного університету 
5. Глазова Світлана Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та методики викладання фахових 
дисциплін (Бердянський державний педагогічний університет) 



Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної 
майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища 

вищого навчального закладу» 

 

 37 

Акмеологічний аспект формування мовленнєвої 
компетентності майбутніх економістів 

6. Ніконенко Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри 
початкової освіти (Бердянський державний педагогічний 
університет) Модель застосування технології контекстного 
навчання у процесі підготовки магістрів початкової школи 

7. Новицька Інеса Василівна, кандидат педагогічних наук, ст. 
викладач кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) Розвиток професійної 
майстерності майбутнього вчителя засобами 
розв’язування педагогічних задач 

8. Олійник Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри мистецьких дисциплін і методики навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Музично-творчий потенціал як фахова якість професійної 
компетентності майбутнього вчителя музики 

9. Олійник Еліна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики викладання фахових 

дисциплін (Бердянський державний педагогічний університет) 

Роль інноваційного освітнього середовища у процесі 

фахової підготовки вчителя-словесника: акмеологічний 

аспект 
10. Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка), член-кореспондент  Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" Розвиток 
креативної уяви 

11. Піддубна Оксана Михайлівна, кандидат педагогічний 
наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
Розвиток творчих здібностей засобами образотворчого 
мистецтва в учнів середньої школи 

12. Пожарський Святослав Дмитрович, кандидат психологічних 
наук, професор (Санкт-Петербурзький інститут психології та 
акмеології) Акмеологічні засади професійного розвитку 
людини 

13. Руденька Тетяна Миколаївна, здобувач (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) Компетентнісні 
засади професійної підготовки фахівців мистецького 
профілю у коледжі 

14. Семенець Сергій Петрович, доктор педагогічних наук, 
професор (Житомирський державний університет 
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імені Івана Франка) Проблеми розвитку особистості в 
математичній освіті 

15. Солодовник Олена Володимирівна, аспірант кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка), директор (КВНЗ «Новоград-Волинський медичний 
коледж») Структура готовності майбутніх молодших 
медичних спеціалістів до професійного 
самовдосконалення 

16. Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з науково-
експериментальної роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, м. Київ) Розвиток творчого 
потенціалу майбутніх педагогів у вищих навчальних 
закладах України у вимірах акмеологічного підходу 

17. Ткачова Наталія Петрівна, старший викладач кафедри 
початкової освіти (Бердянський державний педагогічний 
університет) Професійна підготовка майбутніх учителів 
початкової школи на заняттях з музичного виховання 

18. Шквир Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія) Стан підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до творчої дослідницької діяльності 

19. Якименко Світлана Іванівна, професор кафедри початкової 
освіти (Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського) Індивідуально-творчий 
компонент управлінської культури керівника 

 
Педагогічні майстерні  

 
Педагогічні майстерні, 
тренінги, навчально-
розвивальні  майстер-класи 

15.45 – 17.00 

  
Майстер-клас із живопису 
(доцент Піддубна О.М.) 

ауд. 307 

  
Майстер-клас з 
виготовлення витинанки 
«Дерево життя» 
(доцент Ямчинська Г.В.) 

ауд. 306 
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