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Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Міністерства освіти і науки України
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2 листопада 2021 року
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах
реформування ЗФПО»
Ведучі:
Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та
навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в
системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Пленарне засідання
Доповідачі:
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗФПО

Туриця Ольга, кандидат педагогічних наук, методист, викладач хімічних дисциплінВСП
«Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного
університету харчових технологій;

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»

Кремінський Борис, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Мороз Майя, доктор педагогічних наук, декан гуманітарно-педагогічного факультету
КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського", членкореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся",
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
СТАЖУВАННЯ ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.

Бойчук Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Житомирського базового
фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ» (З ДОСВІДУ РОБОТИ)

Гапон Світлана, заступник директора з навчальної роботи, викладач хімії; ВСП «Фаховий
коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного
університету».
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗФПО

Ївженко Юрій, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та навчальнометодичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в системі фахової
передвищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ В ЗАКЛАДАХ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Тимошенко Світлана, викладач, Київський фаховий медичний коледж№3
Савенко Олександр, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору наукового та
навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності професійної освіти відділу
науково-методичного забезпечення професійної освіти державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти».
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Роман Ольга, завідувач навчально-методичного кабінету, викладач української мови,
зарубіжної літератури, Політехнічний коледж Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського.
УКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ЯК МОЖЛИВІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (НА ПРИКЛАДІ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»)

Кабаненко Алла, викладач філологічних дисциплін, ВСП «Київський фаховий коледж
комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету.
ІМ’Я У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ КЛАСИКІВ

Ковалевська Людмила, викладач української мови та літератури Київський фаховий
коледж електронних приладів., голова міського методичного об’єднання викладачів
української мови і літератури м.Києва,
Цільова аудиторія: науковці, працівники закладів фахової передвищої освіти,
представники освітянської спільноти, а також всі бажаючі, зробити свій внесок у розвиток
освіти.
Питання:
Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання
Впровадження новітніх технологій у викладанні загальноосвітніх дисциплін. Дистанційна
освіта в умовах адаптивного карантину
Виховна робота як складова освітнього процесу.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86178856199?pwd=cytPcFpYcHYvN2VFQUxCeVNXUlJxUT09
Идентификатор конференции: 861 7885 6199
Код доступа: 7wuK91

9 листопада 2021 року

10.00

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та
освітні традиції, перевірені часом»
Ведучі:
Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та
навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в
системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Секції:
Секція 1. Стан та перспективи реформування освітнього середовища в умовах сучасності.
Секція 2. Якість підготовки студентів – запорука формування майбутнього
конкурентоспроможного фахівця.
Секція 3. Сучасні аспекти виховної роботи як складової освітнього процесу.
Пленарне засідання «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному
суспільстві»
Теми та доповідачі:
Українська освіта – реалії і перспективи
Пушкарьова Тамара Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, начальник відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти».
Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі
Литвиненко Наталія Володимирівна, доктор медичних наук, професор кафедри нервових
хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного
університету.
Особливості захисту індивідуальних та групових проектів з термінологічної
компетентності
Гіндіна Марина Семенівна, викладач латинської мови та фармакології Кременчуцького
медичного фахового коледжу імені В. І. Литвиненка.
Оптимізації навчального процесу у педіатрії: використання ситуаційних задач та ділової
гри

Мизгіна Тамара Іванівна, кандидат медичних наук, викладач педіатрії Полтавського
базового медичного фахового коледжу.
Вимоги до післядипломної освіти в сучасних умовах
Дельва Михайло Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного
медичного університету.
Можливості використання дистанційного навчання у підготовці (підвищенні
кваліфікації) викладачів
Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та
навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в
системі фахової передвищої освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі закладів вищої
освіти
Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору,
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».
Методи ефективної подачі та перевірки засвоєного матеріалу студентами Полтавського
базового медичного фахового коледжу за допомогою дистанційних технологій
навчання
Загорулько Галина Андріївна, базовий методист Полтавського базового медичного
фахового коледжу.
Інноваційні методи роботи у закладах професійної освіти
Савенко Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач
сектору наукового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності
професійної освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти».
Елементи дуальної освіти в процесі професійно-практичної підготовки
Подтикан Ірина Володимирівна, практичний психолог Кременчуцького медичного
фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка.
Симуляційні технології – захист від помилок та обов’язкова складова медичної освіти
Сакевич Вікторія Дмитрівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)
Полтавського державного медичного університету.
Безперервний професійний розвиток викладача в умовах реформування освіти
Синенко Олена Анатоліївна, кандидат медичних наук, директор Полтавського базового
медичного фахового коледжу.
Організація проєктної діяльності з обдарованою студентською молоддю у Лубенському
медичному фаховому коледжі
Сухенко Тетяна Андріївна, викладач біології та екології Лубенського медичного фахового
коледжу.
Формування мотивації студентів до здобуття фахової освіти
Токар Наталія Борисівна, заступник директора з навчальної роботи, викладач біології
Лохвицького медичного фахового коледжу.
Колізії взаємодії освітніх традицій та новацій
Філіна Ірина Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент, викладач філософії
Полтавського базового медичного фахового коледжу.
Стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в Полтавському базовому
медичному фаховому коледжі
Чемісова Тетяна Сергіївна, кандидат психологічних наук, заступник директора з виховної
роботи Полтавського базового медичного фахового коледжу.
Аспекти профілактичної діяльності в сімейній медицині
Штомпель Вікторія Юріївна, кандидат медичних наук, доцент, викладач внутрішньої
медицини Полтавського базового медичного фахового коледжу.
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82421003791?pwd=dlJnTWhzdzNLKzdxL3ViNjd1TnJPdz09

Идентификатор конференции: 824 2100 3791
Код доступа: 085203
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Круглий стіл «Взаємодія закладів освіти щодо впровадження проекту «ВУЕ» в освітній
процес»
Координатор:
Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та
навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в
системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Учасники:
Антонова Олена Євгеніївна, завідуюча кафедрою педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана
Франка, доктор педагогічних наук, професор;
Дубасенюк Олександра Антонівна, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана
Франка, доктор педагогічних наук;
Сидорчук Нінель Герандівна, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана
Франка, доктор педагогічних наук;
Гончаренко Олена Леонідівна, науковий співробітник відділу науково-освітніх
інформаційних ресурсів ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського;
Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектора відділу
науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»;
Штифурак Віра Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету;
Кузнєцова Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу з наукової роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Платформа: Zoom
ідентифікатор: 223 595 9637,
код доступу: 2u1WVN
Підключитися:
https://us04web.zoom.us/j/2235959637?pwd=L2d1R3k4T1pqZDVLZ2JpZzBNMkN0UT09
Науково-практичний семінар «Використання ІКТ у закладах освіти в умовах
карантинних обмежень»
Доповідачі:
Мороз Майя Олександрівна, доктор педагогічних наук, декан гуманітарно-педагогічного
факультету КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла
Грушевського», член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної
педагогіки «Полісся», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (м. Бар);
Кремінський Борис Георгійович, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий
співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
Ївженко Юрій Васильович , кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та
навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в
системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Савенко Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент Кафедри
позашкільної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова;
Усатенко Василь Григорович, кандидат технічних наук, директор ПП "Політек-Софт";
Коновалова Олена, доктор філософії, практичний психолог ВСП «КТЕФК КНТЕУ»;
Воронцова Емілія, науковий співробітник відділу проектної діяльності, ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» ;
Галицька Лариса Борисівна, викладачка Київського технікуму електронних приладів.

Цільова аудиторія:
Теми:
Платформа: Zoom
ідентифікатор: 223 595 9637,
код доступу: 2u1WVN
Підключитися:
https://us04web.zoom.us/j/2235959637?pwd=L2d1R3k4T1pqZDVLZ2JpZzBNMkN0UT09

22 листопада 2021 року
14.00 – 18.00 Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнiсний пiдхiд до пiдготовки
фахiвців економічного та технічного профілю в закладах фаховоі передвищоі освіти».
Ведучий:
Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та
навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в
системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Пленарне засідання.
Доповідачі:
Жигулін Олександр, доктор економічних наук, доцент, завідуючий відділенням
Менеджменту та комп’ютерних технологій «Білгород-Дністровський коледж
природокористування, будівництва та комп’ютернихтехнологій» м. БілгородДністровський;
Паржницький Віктор Валентинович, кандидат педагогічних наук,
начальник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»;
Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач
сектору наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових
молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»;
Кузнєцова Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових
кадрів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Параніч Віктор Петрович, кандидат психологічних наук, доцент,
заступник директора з навчально-методичної роботи ВСП «Київський фаховий
коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ»;
Яровий Ігор Миколайович, кандидат економічних наук, заступник
директора з навчально-виховної роботи ВСП «Київський фаховий коледж
комп’ютерних технологій та економіки НАУ»;
Мікічурова Ольга, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри «Фінанси та
кредит» «Фінансово-правовий коледж»;
Чуйков Артем, кандидат фізико-математичних наук, викладач ВСП «Київський фаховий
коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ»;
Курінна Тетяна, викладач ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та
економіки НАУ»;
Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти.
Теми:
Проблеми педагогіки фахової передвищої освіти в контексті імплементації
Закону України «Про фахову передвищу освіту» та шляхи їх вирішення.
Практичний досвід забезпечення якості фахової передвищої освіти.
Розвиток креативності та творчого потенціалу студентів – необхідна умова
підготовки сучасного фахівця.
інформація щодо програми, платформи, ідентифікатора, коду доступу до
конференції за посиланням буде повідомлено додатково на
https://forms.gle/ah2M7kYDZ9PVMSyp6

Попередня реєстрація на конференцію є обов’язковою!

