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Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5

9-15 – 10-00 – реєстрація учасників конференції

10-00 – 12-00 – пленарне засідання (ауд. конф. зала)

12-00 – 13-00 – обід

13-00 – 14-00 – секційні засідання

13-00 – 16-30 – майстер-класи

16-40 – 17-00 – підведення підсумків, прийняття резолюції конференції



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Відкриття конференції

Нікітін Юрій Олександрович – ректор КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, доцент

Зосименко Оксана Вікторівна – модератор конференції, кандидат педагогічних 

наук, доцент

ДОПОВІДІ

Грицай Сергій Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, проректор з наукової роботи КЗ Сумський

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

(Суми, Україна)
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СКАЙП-КОНФЕРЕНЦІЯ

Дарвиш Виктория Викторовна, член европейской профессиональной

психотерапевтической лиги, директор компании «DMA Medhilfe», руководитель

психологического центра «Ключ к себе»

СОВРЕМЕННАЯ ГИМНАЗИЯ В ГЕРМАНИИ

(Ганновер, Германия)

WORKSHOP

Wendy Finlayson, Master’s of TESOL (Teaching English to Speakers of

Other Languages), English Language Fellow at Sumy State Pedagogical University

Program of the U.S. Department of State, hosted by Sumy State Pedagogical University

DESIGNING ACTIVE AND ENGAGING WORKSHOPS

(USA, Ukraine)
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САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ АБО ЯК 
ЗАПОБІГТИ ПРОФЕСІЙНОМУ ВИГОРАННЮ ВЧИТЕЛІВ

Ведучі: Юрченко Оксана Михайлівна
початок о 13.00, ауд. 207

Праця педагога належить до складних, стресогенних,

найбільш напружених у психологічному плані, таких, що

вимагають від людини значних резервів самовладання й

саморегуляції. Саме вчителі мають дуже високий ризик психічних

і соматичних реакцій на напружені ситуації під час роботи. А

додати проблеми повсякденного життя…

Дрібнички, що допоможуть додати фарб у робочі будні; 

• казкотерапія; 

• хвилинки релаксу та кінезіологія…

• Це, та багато іншого, не менш цікавого — під час нашого 

спілкування.



Ведучі: Єфімова Олена Василівна
початок о 13.00, ауд. конф. Зала

Процес будь-якого навчання полягає у створенні раніше не існуючих нейронних

зв'язків і напрямку сигналу за "новими стежками" і, отже, іншої реакції, нових емоційних

станів та думок.

Робота над змінами в техніці НЕЙРОГРАФИКИ створює нову структуру зв'язків

у головному мозку.

Техніка настільки природна для рук та очей, що оволодіти нею можна за кілька

годин навчання.

Цей Арт-метод дозволяє поєднати приємне з корисним: вирішувати проблеми,

закріплювати результат та займатися творчістю одночасно.

Творчість + психологія = Нейрографіка.

Навіщо необхідно прийти на МК?

- Познайомитись з Арт-методом для трансформації і моделювання життя.

- Зрозуміти як цей метод використовувати під час занять на етапі рефлексії.

- Спробувати на практиці як можливо гармонізувати свій стан.

- Навчитись змінювати стан, трансформуючи свій малюнок і створюючи гармонійний образ

на папері.

СЕКРЕТИ НЕЙРОГРАФІКИ 
В РОБОТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



Ведучі: Гільова Лариса Леонідівна
початок о 13.00, ауд. 206

Запрошую учасників доторкнутись до власної

емоційності. І відповісти на питання: наскільки я емоційно

здорова людина на сьогодні.

Знайти відповідь, які емоції є базовими, природніми, а

які - токсичними, нездоровими. Як їх розрізнити?

Прислухатись, про що мені «промовляють» мої емоції і як

вони пов’язані із «затронутістю життям».

Разом спробуємо дослідити емоції як життєвий

ресурс.

ВІД ЕМОЦІЙНОГО БЕЗСИЛЛЯ ДО ЕМОЦІЙНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ



Ведучі: Будянський Дмитро Васильович 
початок о 15.00, ауд. конф. зала

Програма майстер-класу: 

• Міні-лекція на тему: «Академічне красномовство

сучасного науковця»;

• Практична робота «Технологія підготовки і виголошення

наукової доповіді»;

• Воркшоп з розвитку техніки мовлення і акторських

здібностей.

• Ознайомлення з риторичним досвідом видатних науковців

минулого і сьогодення.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ 
АКАДЕМІЧНОГО КРАСНОМОВСТВА



АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНІКИ В РОБОТІ З БАЗОВИМИ 
ПОТРЕБАМИ ОСОБИСТОСТІ

Авторська техніка «Пінні варіації» 

Ведучі: Пасько Катерина Миколаївна
початок о 15.00, ауд. 206

Під час майстер-класу арт-терапія презентується як активна і

діалогічна форма контакту з клієнтом. Аналізуються можливості

використання методу арт-терапії у професійній практиці: психологічному

і психотерапевтичному консультуванні, соціальному супроводі клієнтів,

вирішенні конфліктів, сімейному консультуванні (дитячо-батьківські

стосунки). Учасники майстер-класу за допомогою фарб матимуть

можливість створення різних кольорових ефектів та незвичайних

сполучень на піні, здійснюється інтерпретація створених робіт.

Запропонована арт-терапевтична авторська техніка налаштовує на

виникнення відчуття рівноваги та цілісності, сприяє гармонізації стану

особистості, налагодженню інтуїтивного зв’язку зі своїм внутрішнім Я,

заряджає позитивом. Досвід, отриманий на майстер-класі, особливо

корисним буде у роботі психолога з дітьми.



Ведучі: Пінчук Діана Миколаївна
початок о 15.00, ауд. 207

Ми живемо у світі брендів, мислимо цими категоріями,

приймаємо рішення, спираючись саме на них. У кінці-кінців, кожен з нас

теж є брендом. Бренд – це те як розв’язуються неординарні завдання,

бренд – це те як ти виглядаєш, і нарешті, бренд – це те як ти думаєш.

Більше того, бренд – це те як ти доносиш іншим людям свою думку,

бренд – це те як ти реалізовуєш власні думки. Тому дуже важливо, не

втрачаючи часу, будувати бренд під назвою «Я»!

На майстер-класі ми обов’язково спробуємо змоделювати

формулу успішного педагога Нової української школи!

ПРОФЕСІЙНИЙ БРЕНДИНГ – ТРЕНД 
УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

…«Харизматами народжуються,

а людьми-брендами стають»


