
 

 

 

ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції 

ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХЛОГА 

26 травня 2020 року 



СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету: 

Нікітін Юрій Олександрович, ректор Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

доктор історичних наук, доцент. 

Координатори оргкомітету: 

Вознюк Алла Вікторівна, завідувач кафедри психології 

Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, доктор психологічних наук, доцент; 

Грицай Сергій Михайлович, проректор з наукової роботи 

Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, доктор психологічних наук, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора з науково-організаційної роботи та міжнародних 

наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу 

цифрових освітньо-наукових систем Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти», організатор та координатор 

Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості 

суб’єктів освітнього процесу». 

Члени оргкомітету: 

Борцова Муза Володимирівна, старший викладач кафедри 

психології КЗ СОІППО; 

Василега Ольга Юріївна, викладач кафедри психології КЗ СОІППО;  

Гільова Лариса Леонідівна, старший викладач кафедри психології 

КЗ СОІППО; 

Кулик Наталія Андріївна, старший викладач кафедри психології 

КЗ СОІППО; 

Крикун Людмила Володимирівна, старший лаборант кафедри 

психології КЗ СОІППО; 

Панченко Світлана Миколаївна, проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи КЗ СОІППО, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології; 



Сидоренко Ірина Валеріївна, старший викладач кафедри 

психології КЗ СОІППО; 

Троіцька Марина Євгеніївна, старший викладач кафедри 

психології КЗ СОІППО; 

Чеканська Лариса Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології КЗ СОІППО; 

Чижиченко Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології КЗ СОІППО. 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: ознайомлення з інноваційними 

технологіями в різних галузях психологічної практики, розкриття 

особливостей впровадження інноваційних форм та методів у 

просвітницькій, профілактичній, консультативній та 

психокорекційній діяльності практичного психолога. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Теоретичні аспекти застосування інноваційних технологій в 

різних галузях психологічної практики. 

2. Практичний досвід використання інноваційних форм та 

методів у просвітницькій, профілактичній, консультативній та 

психокорекційній діяльності практичного психолога. 

3. Розвиток особистісної та професійної компетентності 

працівників закладів освіти.  

4. Педагогіка партнерства: виклики та перспективи 

(психолого-педагогічні аспекти конструктивної взаємодії та 

ефективної співпраці всіх суб’єктів освітнього процесу). 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.00. – 11.30 – Пленарне засідання  

11.30 – 12.00 – Презентація практичного досвіду роботи 

психологічної служби в альтернативній школі MAIN SCHOOL. 

12.00 – 12.30 – Перерва 

12.30 – 14.00 – Інтерактивне заняття з елементами тренінгу на тему 

«Принципи ненасильницького спілкування в освітньому 

середовищі» 

14.00 – 15.00 – Перерва 

15.00 – 16.30 – Секційні засідання 

16.30 – 17.00 – Підведення підсумків 

 



ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Нікітін Юрій Олександрович, ректор Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

доктор історичних наук, доцент. 

 

ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННЯ 
 

Основні напрями розвитку психології здоров’я 

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора з науково-організаційної роботи та міжнародних 

наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 
 

Іnnovative technologies in the practical activities of a psychologist 

Lesia Baranovska, doktor filozofii w dziedzinie teorii i metodyki 

oświaty zawodowej (Ph.D), Nowy Targ 
 

Цифрова грамотність практичного психолога 

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу 

цифрових освітньо-наукових систем Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти», організатор та координатор 

Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості 

суб’єктів освітнього процесу». 
 

Відповідальне батьківство як чинник психічного розвитку 

дитини 

Вознюк Алла Вікторівна, завідувач кафедри психології 

Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, доктор психологічних наук, доцент; 
 

Сучасні виклики у підготовці студентів спеціальності 

«Психологія»  

Сняданко Ірина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка", 

практикуючий психолог за напрямками КПТ (когнітивно-

поведінкова терапія) та символдрама. 
 



Transcultural psychology counseling 

Izmaylova Iryna, Doktor of  Philosophy Candidate in Transcultural 

Communication Vienna University (Austria) 
 

Methodology of research in psychology of health 

Dr. Viktor Vus, Research Fellow, MFC-NDSAN Network (Italy) 
 

Researcher in URDRH (Rechearch unity ‘humain ressources 

developpement’) Setif 2 University 

Dr. Hamaidia Ali, Assistant Professor in the department of psychology 

– Mohammed Lamine Debbaghine-Setif 2 University (Algeria) 
 

Використання інноваційних методів у тренінговій роботі 

промислового психолога 

Поплавська Анжеліка Петрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології Запорізького національного 

університету, фахівець з питань розвитку персоналу промислових 

підприємств та консалтингу, тренер. 
 

Особистісно-професійні детермінанти ціннісно-мотиваційного 

конфлікту педагогів 

Дзюба Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка.     
 

Вплив емоцій на особистість 

Багдасарова Людмила Віталіївна, викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту, методист відділу практичної психології 

та соціальної роботи КНЗ Київської обласної ради «Київський 

обласний інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
 

Консультативний напрям організаційно-психологічного 

супроводу процесу формування професійної толерантності 

керівників закладів загальної середньої освіти 

Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти».  

 

 



Аналіз групових форм психокорекційної роботи 

Теслюк Павло Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології Комунального навчального закладу 

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради».  
 

Розвиток емоційної стійкості освітян 

Ребрина Анатолій Арсенович, доцент Хмельницького 

національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Алгоритм психологічного супроводу підлітків з девіантною 

поведінкою 

Романовська Діана Дорімедонтівна, кандидат психологічних 

наук, завідувач науково-методичного центру практичної психології 

та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, старший науковий співробітник лабораторії 

прикладної психології освіти Українського науково-методичного 

центру практичної психології і соціальної роботи Національної 

академії педагогічних наук України 
 

Психологічне здоров’я педагога 

Чижиченко Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри психології Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

тренер і консультант Сумського міського громадсько-молодіжного 

об’єднання «Міський кризовий центр», регіональний тренер 

Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості 

суб’єктів освітнього процесу». 
 

Формування емоційної грамотності засобами транзакційного 

аналізу 

Гільова Лариса Леонідівна, старший викладач кафедри психології 

Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, практичний психолог, психотерапевт, базовий 

тренер Вісбаденської Академії Позитивної психотерапії, голова 

Сумського представництва Українського Інституту Позитивної 

крос-культурної психотерапії. 
 

 



Інноваційні методи та техніки арт-терапії 

Кулик Наталія Андріївна, старший викладач кафедри психології 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти.  

 

Ефективна комунікація як здібність до стійкості та здатність 

посилювати  
Троіцька Марина Євгеніївна, старший викладач кафедри 

психології Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти.  
 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ  

РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

В АЛЬТЕРНАТИВНІЙ ШКОЛІ MAIN SCHOOL 

на тему: 

«Організація психологічної служби в альтернативній 

школі. Особливості роботи з молодшими школярами 

та підлітками». 
Модератор: Демура Оксана Олександрівна, кандидат 

філософських наук, сертифікований гештальт терапевт, дитячий 

психолог, керівниця психологічної служби в альтернативній школі 

MAIN SCHOOL. 

 

 

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ  

на тему: 

«Принципи ненасильницького спілкування  

в освітньому середовищі». 
Модератор: Мельник Олена Михайлівна, практична психологиня, 

арт-терапевтка, танцювально-рухова терапевтка, практикиня 

ненасильницької комунікації, кандидат на сертифікацію при 

Міжнародному центрі ненасильницького спілкування, 

координаторка міжнародного проекту «Сила добра» в Україні 

(ООГМ), керівниця «Студій інноваційних рішень». 



ЗМІСТ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Тематичний напрям 1 
ПСИХОЛОГІЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 

Бесараб Віра Вoлoдимирівна, завідувач метoдичним кабінетом 

відділу освіти Краснопільської селищної ради Сумської області 

Психoлoгічний супрoвід дітей з oсoбливими oсвітніми 

пoтребами в умoвах інклюзивнoгo навчання 

 

Бикова Наталія Василівна, практичний психолог Центру 

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного 

відбору при Державній установі територіального медичного 

об’єднання по Сумській області; магістрантка спеціальності 053 

Психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Особливості професійного стресу у працівників 

правоохоронних органів 

 

Бондарєва Лілія Євгенівна, магістрантка спеціальності 053 

Практична психологія Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Особливості особистісної готовності майбутніх психологів 

до професійної діяльності 

 

Борисюченко Ольга Юріївна, магістрантка спеціальності 053 

Психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Особливості особистісної компетентності практичних 

психологів 

 

Борцова Муза Володимирівна, старший викладач кафедри 

психології Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Фактори ризику виникнення стресу та емоційного вигорання 

 



Вишня Оксана Вікторівна, магістрантка спеціальності 053 

Практична психологія Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Роль емоційної компетентності у структурі професійної 

діяльності практичного психолога 

 

Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Відповідальне батьківство як чинник психічного розвитку 

дитини 

 

Воронкова Альона Олександрівна, магістрантка спеціальності 

053 Практична психологія Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Причини прояву тривожності в підлітковому віці 

 

Воронова Олена Миколаївна, практичний психолог 

Путивльського коледжу Сумського національного аграрного 

університету 

Формування комунікативної компетенції у студентів вищих 

закладів освіти 

 

Гаврик Катерина Миколаївна, фахівець відділу 

консультаційної підтримки ТОВ «СУМИ КОНТАКТ»; магістрантка 

спеціальності 053 Психологія Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Особливості комунікативної компетентності у працівників 

контакт-центру 

 

Герман Олена Анатоліївна, магістрантка спеціальності 053 

Практична психологія Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Структурні компоненти та динамічні характеристики 

конфлікту 

 



Головко Тетяна Іванівна, магістрантка спеціальності 053 

Психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Сутність та особливості конфліктів в організаціях 

 

Гохман Валерія Олександрівна, державний експерт 

директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

магістрантка спеціальності 053 Психологія Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Психологічні особливості управлінської діяльності керівників 

освітніх організацій 

 

Донцова Ольга Іванівна, заступник голови Недригайлівської 

районної державної адміністрації Сумської області; магістрантка 

спеціальності 053 Психологія Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Особливості прийняття колегіальних рішень керівниками 

об’єднаних територіальних громад 

 

Єрмоленко Ірина Василівна, магістрантка спеціальності 053 

Практична психологія Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, Чеканська Лариса 

Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Особливості рольової амбівалентності особистості у 

дорослому віці 

 

Ждамірова Тетяна Миколаївна, магістрантка спеціальності 

053 Практична психологія Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Особливості прояву агресивності в ранньому юнацькому віці 

 

Жураховська Вікторія Вікторівна, магістрантка спеціальності 

053 Психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Особливості соціального інтелекту педагогів 

 



Іваннікова Тетяна, магістрантка спеціальності 053 Психологія 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти; Гільова Лариса, старший 

викладач кафедри психології Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Теоретичний аналіз поняття «стресостійкість» 

особистості 

 

Карпинська Дарина Олександрівна, методист методичного 

кабінету відділу освіти Роменської районної державної 

адміністрації Сумської області 

Особливості формування емоційного інтелекту у 

дошкільників 

 

Коваленко Наталія, магістрантка спеціальності 053 Практична 

психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка 

Професійна ідентифікація майбутнього вчителя у психолого-

педагогічному дискурсі 

 

Коваль Марина, магістрантка спеціальності 053 Практична 

психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Особливості соціально-психологічної адаптації 

особистостей з гомосексуальною орієнтацією 

 

Ковпак Наталія Олександрівна, методист відділу освіти 

Охтирської міської ради Сумської області 

Особливості прояву булінгу в учнівському середовищі 

 

Коломієць Яна Михайлівна, практичний психолог 

Машинобудівного фахового коледжу Сумського державного 

університету 

Психологічна готовність студентів до складання ЗНО 

 



Кондратенко Лариса Олексіївна, методист навчально-

методичного центру психологічної служби Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Психологічний супровід підготовки педагогів до роботи в 

умовах Нової української школи 

 

Конопля Олена Сергіївна, методист психологічної служби 

відділу освіти Глухівської районної державної адміністрації 

Сумської області 

Соціально-психологічний аспект подолання булінгу в закладах 

загальної середньої освіти 

 

Куділь Інна Миколаївна, практичний психолог Сумського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 «Сонечко» м. 

Суми Сумської області 

Дистанційне проведення тижня психології. Взаєморозуміння 

через взаємодію: психолог педагогам 

 

Кудінов Дмитро Валерійович, доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

До питання про перші психологічні дослідження в м. Суми 

 

Кульгова Оксана Петрівна, менеджер з продажу ТОВ 

«Сумчани», магістрантка спеціальності 053 Психологія 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Психологічні особливості підприємницької діяльності у сфері 

торгівельного бізнесу 

 

Кучмєєва Наталія Іванівна, викладач фортепіано КЗ СРР – 

Садівська ДШМ, магістрантка спеціальності 053 Психологія 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Психологічні особливості професійного вигорання у 

викладачів дитячих мистецьких навчальних закладів 

 



Ладогубець Аліна Олександрівна, магістрантка спеціальності 

053 Практична психологія Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до 

навчання в школі 

 

Лопатіна Наталія Геннадіївна, магістрантка спеціальності 053 

Психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Особливості психологічної готовності майбутніх 

практичних психологів до професійної діяльності 

 

Маханькова Вікторія Вікторівна, методист методичного 

кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської 

ради Путивльського району Сумської області 

Професійне вигорання педагогічних працівників у період 

реформування освіти 

 

Олексенко Інна Володимирівна, магістрантка спеціальності 

053 Психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Особливості розвитку уваги в підлітковому віці 

 

Панасенко Ольга Миколаївна, магістрантка спеціальності 053 

Практична психологія Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Стадії розвитку синдрому емоційного вигорання працівників 

соціономічних професій 

 

Панченко Світлана Миколаївна, кандидат психологічних 

наук, доцент, проректор Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, Бондар Тетяна 

Анатоліївна, магістрантка спеціальності 053 Психологія 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Адаптація як соціально-психологічний феномен 

 



Панченко Світлана Миколаївна, кандидат психологічних 

наук, доцент, проректор Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, Думчикова Наталія 

Вікторівна, магістрантка спеціальності 053 Психологія 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Реалізація педагогічної технології «тайм-менеджмент» в 

самоорганізації навчальної діяльності 

 

Панченко Світлана Миколаївна, кандидат психологічних 

наук, доцент, проректор Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, Лендич Світлана 

Олексіївна, магістрантка спеціальності 053 Психологія 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Формування інтернет-адикції у підлітковому віці: типологія 

та етапи розвитку 

 

Панченко Світлана Миколаївна, кандидат психологічних 

наук, доцент, проректор Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, Тітова Олександра 

Анатоліївна, магістрантка спеціальності 053 Психологія 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

«Готовність» та «психологічна готовність» як психологічні 

феномени 

 

Перехожук Алла Володимирівна, магістрантка спеціальності 

053 Практична психологія Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Специфіка прояву агресивності в учнів підліткового віку 

 

Пилипенко Надія Миколаївна, магістрантка спеціальності 053 

Практична психологія Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Навчальна мотивація: теоретичний аспект 

 



Пономаренко Сергій Олександрович, практичний психолог 

Комунальної установи Білопільський навчально-виховний 

комплекс: ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 

м. Білопілля Сумської області  

Робота практичного психолога з метафоричними 

асоціативними картками 

 

Резниченко Любов Миколаївна, практичний психолог 

Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

Використання LEGO-технологій в діяльності практичного 

психолога 

 

Світлична Світлана Володимирівна, учитель І категорії з 

фізичної культури Смородинської Філії І – ІІ ступенів ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №5 Тростянецької міської ради 

Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на 

уроках фізичної культури 

 

Семенюк Оксана Іванівна, методист з психологічної служби 

районного методичного кабінету відділу освіти Середино-Будської 

районної державної адміністрації Сумської області 

Профілактика психологічного насильства серед школярів-

підлітків 

 

Семьонова Дарина Ігорівна, магістрантка спеціальності 053 

Психологія Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Особливості педагогічної креативності педагогів в умовах 

інноваційних змін 

 

Сидоренко Ірина Валеріївна, старший викладач кафедри 

психології Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Становлення особистості учня з позицій психологічної 

парадигми та особистісно-професійної компетентності 

педагога 

 



Теслюк Павло Васильович, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології, комунальний навчальний заклад 

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 

Аналіз групових форм психокорекційної роботи 

 

Чала Інна Олександрівна, магістрантка спеціальності 053 

Практична психологія Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Психологічні особливості прояву суїцидальної поведінки у 

дорослому віці 

 

Чижиченко Наталія Миколаївна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри психології Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Розвиток емоційної зрілості батьків та дітей у тренінговій 

роботі психолога 

 

Чирва Леонід, магістрант спеціальності 053 Психологія 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Психологічні аспекти професійної адаптації випускників ВНЗ 

із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

кадрів для МВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний напрям 2 

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ПЕДАГОГА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 

 

Атанова Оксана Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Розвиток критичного мислення учнів на уроках зарубіжної 

літератури засобами STEAM-освіти 

 

Бергазова Надія Миколаївна, вчитель англійської мови 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Формування вмінь англійського діалогічного мовлення учнів 

середньої школи з використанням прийомів інтерактивного 

навчання 

 

Білоног Інна Сергіївна, вчитель інформатики Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені 

Максима Савченка Сумської міської ради 

Розвиток пізнавального інтересу учнів молодшого шкільного 

віку на уроках інформатики 
 

Будункова Ірина Анатоліївна, директор Вищого комунального 

навчального закладу «Шосткинське медичне училище» Сумської 

обласної ради 

Особливості професійної адаптації педагогічних працівників 
 

Гадяцький Віктор Володимирович, вчитель англійської мови 

та інформатики Коржівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Роменського району Сумської області 

Особливості використання ігор при викладанні іноземної 

мови 
 

Гончаренко Дмитро Олександрович, інструктор з плавання 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Розвиток швидкісно-силових якостей юних спортсменів-

плавців 



Демиденко Галина Віталіївна, учитель музичного мистецтва 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Формування творчої компетенції учнів за допомогою 

використання ігрових технологій на уроках музичного 

мистецтва у початковій школі 

 

Демків Ірина Анатоліївна, вчитель математики Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені 

Максима Савченка Сумської міської ради 

Формування компетентностей учнів у процесі навчання 

математики через реалізацію міжпредметних зв’язків 

 

Захаров Максим Миколайович, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри освітніх та інформаційних технологій 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Інформаційно-цифрові технології у системі розвитку 

професійної компетентності педагога 

 

Іваннікова Людмила Петрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Охтирської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради Сумської області 

Протидія булінгу в освітньому середовищі: методичний 

порадник 

 

Клименко Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних 

наук, заступник директора з навчальної роботи Сумського 

медичного коледжу 

Технологія реалізації компетентісного підходу в навчанні 

хімії в медичному коледжі 

 

Колесник Микола Миколайович, викладач предмету «Захист 

Вітчизни» Охтирського коледжу Сумського національного 

аграрного університету 

Психолого-педагогічні аспекти виховання молоді та 

підготовка її до служби в збройних силах України 

 



Корсун Станіслав Васильович, вчитель фізичної культури 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I – III 

ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Розвиток координаційних здібностей та балансу тіла дітей 

середнього шкільного віку шляхом використання 

нестандартного обладнання 

 

Кочкарьова Тетяна Анатоліївна, заступник директора з 

виховної роботи Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Охтирської міської ради Сумської області 

Превентивне виховання як важливий спосіб формування 

правосвідомості учнів 

 

Кучер Юлія Олександрівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Охтирської міської ради Сумської області 

Особливості впровадження STEM-освіти в заклади освіти 

 

Лазарєва Наталія Борисівна, вчитель образотворчого 

мистецтва Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Формування практичних навичок з малювання у молодших 

школярів на уроках образотворчого мистецтва 

 

Ляху Людмила Василівна, вчитель фізичної культури 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Підвищення функціональних резервів організму дітей 

середнього шкільного віку засобами плавання 

 

Ніконенко Світлана Едуардівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Охтирської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Сумської області 

Психологічні особливості управління конфліктами в 

освітньому середовищі 

 



Островська Людмила Анатоліївна, вчитель історії 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу методами 

інтерактивного навчання на уроках історії 

 

Пилипенко Юлія Олександрівна, вчитель хореографії 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Особливості розвитку здорового способу життя школярів 

шляхом проведення фітнес-уроків на заняттях хореографічного 

гуртка 

 

Потьомкіна Олена Євгенівна, учитель вищої категорії 

англійської мови Конотопської гімназії Конотопської міської ради 

Сумської області 

Формування внутрішньої мотивації на уроках англійської 

мови 
 

Родінка Ірина Олександрівна, вчитель інформатики 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

STEAM – навчання навпаки 
 

Сененко Вікторія Олександрівна, учитель музики 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Розвиток творчої компетентності учнів за допомогою 

традиційних технологій на уроках мистецьких дисциплін 
 

Скидан Ольга Михайлівна, вчитель математики Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені 

Максима Савченка Сумської міської ради 

Розвиток критичного мислення на уроках математики 
 

Скоробагатько Алла Миколаївна, вчитель математики 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Проблемний метод навчання на уроках математики 



Строна Олена Володимирівна, вчитель математики 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Елементи STEM-освіти на роках математики 

 

Сугак Тетяна Василівна, вихователь-методист центру розвитку 

дитини «Калинка» Охтирської міської ради Сумської області 

Інноваційні форми і методи роботи вихователів закладу 

дошкільної освіти з батьками 

 

Терновська Людмила Григорівна, вчитель математики 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Використання педагогічних програмних засобів як один із 

способів модернізації освітнього процесу при вивченні 

математики 

 

Ткаченко Наталія Миколаївна, учитель географії, економіки 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Розвиток підприємницької компетентності учнів на уроках 

географії та економіки 

 

Токаренко Валентина Олексіївна, учитель зарубіжної 

літератури та російської мови Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Охтирської міської ради Сумської області 

Розвиток комунікативних навичок у підлітків на уроках 

зарубіжної літератури 

 

Тхор Олександр Олександрович, вчитель фізичної культури 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Рухова активність як засіб збереження та зміцнення здоров’я 

дітей різного шкільного віку на уроках фізичної культури 

 

Химченко Оксана Петрівна, методист з профорієнтаційної 

роботи Комунальної установи «Міський міжшкільний навчально-

виробничий комбінат» Сумської міської ради 



Організація профорієнтаційної роботи в умовах комунальної 

установи «міський міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат» сумської міської ради 

 

Шаматрін Сергій Вікторович, вчитель інформатики 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Використання проектно-ігрових технологій на уроках 

інформатики 

 

Шевченко Ольга Василівна, учитель інформатики 

Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Розвиток інтелектуального та творчого потенціалу учнів на 

уроках інформатики шляхом впровадження інноваційних 

технологій 

 

Шульженко Інесса Анатоліївна, директор Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 

Сумської області 

Професійна підтримка педагогів – основа успішного 

формування інклюзивного освітнього середовища 

 

 


