
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
РЕГІОНАЛЬНОГО  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО  

СЕМІНАРУ 
 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

ЗА РІЗНИМИ МОДЕЛЯМИ І ФОРМАМИ 

НАВЧАННЯ  

НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» 
27 травня 2022 року 
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РЕГЛАМЕНТ 

Регіонального  науково-практичного  семінару 

«Забезпечення якості освіти за різними моделями і формами 

навчання  

на курсах підвищення кваліфікації» 
27 травня 2022 року 

 

 

 

 
 

 

10:30 – 11:00 – реєстрація учасників семінару  

11:00 – 13:00 – семінар  

 

 

 

 
РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 5 хв. 

 Обговорення доповіді – до 3 хв. 
 
 

 

 

РОБОЧА МОВА СЕМІНАРУ: українська. 

  



 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 
Голова організаційного комітету: 

Вікторія СИДОРЕНКО, директорка Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, 

професорка. 

 

Заступники голови організаційного комітету: 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 

Володимир КУЛІШОВ, завідувач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту світи» НАПН України, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

 

Члени організаційного комітету: 

Олена ГРИШАЄВА, заступниця директора Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 

Ольга ФАРХШАТОВА, доцентка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидатка економічних 

наук, доцентка; 

Віра ХАРАГІРЛО, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

Валентина БОРЗЕНКОВА, старша лаборантка кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 
Відповідальні за технічне забезпечення: 

Світлана СТАШЕНКО, начальник Відділу цифровізації освітньої діяльності 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України; 

Олег МЕДВІДЬ, технік ІІ категорії Відділу цифровізації освітньої діяльності 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України. 

  



 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Посилання для приєднання: https://meet.google.com/nnh-vmgn-zaw 

 

Загальний доступ до трансляції буде відкрито на ютуб-каналі БІНПО  

за посиланням: https://youtu.be/-QYQvkGt6rg 

 

Модератор конференції: 

Володимир КУЛІШОВ, завідувач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат  педагогічних  

наук, доцент. 

 

Вітальне слово учасникам семінару 

 

Вікторія СИДОРЕНКО, директорка Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, 

професорка; 

 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної  освіти у Дніпропетровській області 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 

 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії педагога професійної 

освіти на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

Володимир КУЛІШОВ, завідувач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту світи» НАПН України, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

 

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти у системі неперервної освіти 

Олена ЮДЕНКОВА, директорка Державного  навчального  закладу 

«Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних 

технологій», кандидатка педагогічних наук. 

https://meet.google.com/nnh-vmgn-zaw
https://youtu.be/-QYQvkGt6rg


 

 

 

 

Педагогічні умови професійної підготовки кваліфікованих робітників 

машинобудівної галузі за дуальною формою освіти 

Олександр СТРІЛЕЦЬ, директор ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-

технічної освіти», доктор філософії у галузі педагогіки. 

 

Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної  освіти 

Тетяна МАРТИНОВА, заступник директора ДПТНЗ «Дніпровський центр 

професійної освіти». 

 

Управління закладом професійної (професійно-технічної освіти) на засадах  

бенчмаркінгу 

Вікторія ЩЕРБИНА, викладач-методист Вищого професійного училища № 17 

м. Дніпро. 

 

Перспективи використання можливостей мережевої академії Cisco для 

підвищення кваліфікації педагогів у міжкурсовий період 

Марія ЮДІНА, майстер виробничого навчання ДНЗ «Міжрегіональне вище       

професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій». 

 

Система мотивації педагогічних працівників до інноваційної професійної 

діяльності впродовж життя шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти 

Юлія ШУМИЛО, викладач Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею Дніпропетровської обл. 

 

Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах кризових викликів 

Алла ЛУКІЯНЧУК, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" НАПН України, кандидатка психологічних наук, 

доцентка 

 

Створення інноваційного освітнього середовища в закладах професійної  

освіти як умова забезпечення якості підготовки кваліфікованих 

робітників 

Алла ПІГАЛЬ, заступник директора з навчально-методичної роботи Вищого 

професійного училища № 22 м. Сарни Рівненської обл. 



 

 

 

 

Мотивація власного саморозвитку впродовж життя, набуття нових 

компетентностей слухачами на всіх етапах міжкурсового періоду 

Олена ВАЙЛО, викладач-методист Перещепинського професійного ліцею 

Дніпропетровської обл. 

 

Механізм мотивації інноваційної діяльності педагога  

Юлія НЕУСТРОЄВА, викладач ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 

центр» Дніпропетровської обл. 
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