
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

Вівторок, 4 листопада 2014 року  
 

Час Зміст  
 Приїзд учасників, розміщення у готелях  
 Культурна програма 
 Участь у заходах, що проводяться в наукових установах 

НАПН України відповідно до програми Міжнародних днів освіти 
дорослих в Україні 

  
 
Середа, 5 листопада 2014 р.      9.00 – 18.00 
 

Час Зміст 
  9.00 –   9.30 Реєстрація учасників форуму 

Кава-пауза 
  9.30 – 10.00 Відкриття виставки 
10.00 – 10.30 
10.30–12.30 

Відкриття форуму  
Пленарне засідання 

12.30 – 13.15 Підписання угоди про співпрацю НАПН України і  
DVVInternational 
Прес-конференція 

13.15 – 14.00  Обід 
14.00 – 17.00 
17.00 – 17.30  
18.00   

Робота в секціях  
Кава-пауза 
Від’їзд учасників форуму до Національного театру опери і 
балету імені Тараса Шевченка 

 
Четвер, 6 листопада 2014 р.      9.00 – 17.30 
 

Час Зміст 
  9.00 – 9.30 Реєстрація учасників форуму 
  9.30 – 11.30 Пленарне засідання 
11.30 – 12.00 
12.00 – 13.30  

Кава-пауза 
Продовження пленарного засідання 

13.30 – 14.30  
 
 
14.30 – 15.30 
15-30 – 17.30 

Заключне засідання 
Інформації керівників секцій 
Підсумки форуму 
Обід 
Демонстрація кінофільмів   

 
Для доповідей – до 15 хвилин 
Для виступів – до 7 хвилин 
Для повідомлень – до 3 хвилин  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ПІДГОТОВКИ 
МІЖНАРОДНИХ ДНІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ 

 

Квіт Сергій – Міністр освіти і науки України 

Кремень Василь – Президент НАПН України, Президент Товариства 

«Знання» України(співголови оргкомітету) 

Кушерець Василь – голова правління Товариства «Знання» України, 

президент Університету сучасних знань 

Ничкало Нелля – академік-секретар Відділення професійної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

Совсун Інна – перший заступник Міністра освіти і науки України, 

заступник Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО 

Якобсоне Аніта – регіональний директор Представництва DVV 

International в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Молдова (заступники 

співголів оргкомітету) 

 
Члени оргкомітету 

 

Гриневич Лілія – голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України 

Гуржій Андрій – віце-президент НАПН України 

Головченко Гліб – секретар Спілки журналістів України (за згодою) 

Дем'янюк Олександр – другий секретар відділу (Секретаріату Національної 

комісії України у справах ЮНЕСКО) Департаменту світового українства та 

культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України 

Доценко Параска – начальник відділу міжнародних наукових зв’язків  

НАПН України 

Дмитриченко Микола – ректор Національного транспортного університету 

Заліток Людмила – заступник директора з наукової роботи Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського 

Луговий Володимир – перший віце-президент НАПН України 

Лук’янова Лариса– завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

Максименко Сергій – директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН 

України 
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Маршавін Юрій – перший проректор Інституту підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України (за згодою) 

Мовчан Павло – голова всеукраїнського товариства «Просвіта» (за згодою). 

Наливайко Олег – голова Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України (за згодою) 

Олійник Віктор – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

Отич Олена – в.о. директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

Радкевич Валентина – директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України 

Рапіна Лідія – головний редактор «Педагогічної газети» 

Савчук Сергій – національний координатор Міжнародного бюро праці в Україні 

(за згодою) 

Слюсаревський Микола – директор Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України 

Супрун В’ячеслав – директор Департаменту професійно-технічної освіти МОН 

України 

Тименко Володимир – учений секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 

Фіданян Олена – директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (за згодою) 

Чернишова Євгенія – перший проректор, проректор з науково-педагогічної, 

методичної роботи та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти 

НАПН України 

Щербак Ольга – директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка 
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ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

5 листопада  2014 р. 

10.00 – 10.30     Актова зала Президії НАПН України 

 

Вступне слово:  

Василь Кремень – Президент Національної академії педагогічних наук 

України, Президент Товариства «Знання» України, доктор філософських наук, 

професор, дійсний член НАН України і НАПН України 

 

Вітання: 

Лілія Гриневич – Голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради 

України, кандидат педагогічних наук, доцент 

Інна Совсун – Перший заступник Міністра освіти і науки України, заступник 

Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО 

Аніта Якобсоне – регіональний директор представництва DVV International 

в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Молдова, доктор філософії 

 

10.30 – 13.30     Актова зала Президії НАПН України 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Модератор 

Нелля Ничкало – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України 

Доповіді  

 

Роль освіти дорослих у процесі демократизації у пост-

тоталітарних суспільствах. Перспектива для України 

Тетяна Клоуберт – доцент кафедри педагогіки для дорослих університету 

Аугсбург, доктор філософії (Федеративна Республіка Німеччина) 

 

Тенденції розвитку освіти дорослих в країнах Європейського Союзу 

Тадеуш Александер – професор Краківської академії імені Анджея 

Монджевського (відділ психології і наук гуманістичних), професор звичайний, 

доктор хабілітований (Республіка Польща) 
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Система визнання неформального навчання у контексті трудової 

міграції  

Савчук Сергій – національний координатор Міжнародної організації праці в 

Україні 

 

Освіта дорослих у сучасному науковому дискурсі України: проблеми, 

тенденції, перспективи розвитку 

Лариса Лук’янова – завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор  

 

Післядипломна освіта у контексті вирішення кадрової проблеми в 

Україні  

Олійник Віктор – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 

 

Підвищення ефективності системи професійного навчання 

безробітних громадян як чинник продуктивної зайнятості 

Юрій Маршавін – перший проректор Інституту підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України, доктор економічних наук, доцент  

 

Освіта дорослих – ефективний інструмент повернення у 

суспільство 

Роман Дрозд – керівник пенітенціарного напряму Благодійної організації 

«Світло надії», м. Полтава 

 

Система роботи Бучанського центру освіти дорослих «Логос»  

Оксана Сімороз – керівник проектів Громадської організації «Поклик 

поколінь», м. Буча, Київська обл. 

 

Освітні ініціативи для розвитку села. Історії успішних практик 

сільських центрів освіти дорослих у Сколівському районі Львівської 

області 

Мирослава Багрінець – керівник Громадської організації «Імпульс», 

м. Сколе, Львівська обл. 

 

Усна історія від сучасників подій як альтернатива політичним 

підручникам з новітньої історії України 

Ганна Киященко – керівник Громадської організації «Полтавська філія 

Суспільної служби України», м. Полтава 
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Спільнемайбутнєукраїнськогосуспільствапісля Майдану. Сприяння 

взаємопорозумінню та співробітництву у превенціїконфліктів 

Олег Смірнов – керівник Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та 

розвиток» 
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14.00 – 17.00  Актова зала Президії НАПН України, 

вул. Артема, 52-а 

 

СЕКЦІЯ 1  

 

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ  

І ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Модератори: 

Лариса Лук’янова – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Олександра Дубасенюк – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Дмитро Дзвінчук – доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри державного управління Івано-Франківського національного 

університету нафти і газу, Голова правління Товариство «Знання» України Івано-

Франківської області 

  

Секретар:  

 

Світлана Зінченко – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

  

Доповіді 

 

Сучасна освіта як синтез процесів навчання і виховання 

Бех Іван – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, директор Інституту проблем виховання НАПН України 

 

Сучасні теорії освіти дорослих і освіти впродовж життя  

Дзвінчук Дмитро – доктор наук з державного управління, професор, 
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завідувач кафедри державного управління Івано-Франківського національного 

університету нафти і газу, Голова правління Товариство «Знання» України Івано-

Франківської області 

 

Психолого-педагогічні засади неперервного професійного розвитку 
педагога 

Отич Олена – доктор педагогічних наук, професор,в.о. директора Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Освіта дорослих як фактор розвитку особистості і суспільства 

Дубасенюк Олександра – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 
Розвиток обдарованості дорослої людини в системі неперервної 

освіти 

Антонова Олена – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 

Сучасна теорія і практика освіти дорослих і освіти впродовж 

життя 

Десятов Тимофій – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри загальної 

педагогіки і психології Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 

 

Правові аспекти функціонування післядипломної освіти 

Дровозюк Степан – доктор історичних наук, професор, ректор Вінницького 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

 

Проблеми освіти дорослих у дослідженнях наукової школи 

педагогічного дизайну 

Тименко Володимир – доктор пед. наук, професор, учений секретар 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Проблеми професійної освіти та зайнятості дорослого населення 

України 

Волярська Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, науковий 

співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання 

безробітних Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 
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Освіті кожен вік підвладний 

Анна Гуля – тренер Територіального центру соціального обслуговування  

Голосіївського району м. Києва  

 

Акмепортфоліо як технологія сприяння особистісно-професійному 

розвитку педагога 

Зазуліна Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та психології Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Особливості емоційної сфери у зрілому дорослому віці 

Зінченко Світлана – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 

Когерентність і креативність як базові категорії андрагогіки 

Ілляхова Марина – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Зміст та методичні засади ознайомлення соціальних робітників із 

психологією пізньої дорослості 

Коваленко Олена – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 

 

Концептуальні підходи до побудови структурно-функціональної 

підготовки майбутніх учителів до роботи в освітньо-виховних 

системах різного типу 

Ковальчук Валентина –кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 

кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І. Франка 

 

Соціальна політика і безперервна освіта: сучасні виклики в 

соціології освіти дорослих 

Комар Олена – аспірант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

 

 



9 
 

Особливості педагогічної освіти дорослих в умовах Інституту 

медсестринства 

Копетчук Валентина – кандидат педагогічних наук, Інститут 

медсестринства м. Житомир 

 

Інформаційно-технологічне забезпечення сектором початкових 

класів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 

освітнього простору Хмельницькоїобласті 

Кулик Оксана Олександрівна – методист початкової освіти 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

 

Особливості розвитку професійної спрямованості особистості у 

процесі неперервної освіти 

Литвинова Наліна – кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу профорієнтації і психології 

професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Культурологічний вектор розвитку неперервної професійної освіти 

у сучасному суспільстві 

Машкіна Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Неформальна психологічна освіта як важливий ресурс 

особистісного зростання дорослих 

Панченко Світлана – кандидат психологічних наук, професор, перший 

проректор КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

 

Професійний саморозвиток педагога впродовж життя 

Піддячий Володимир – молодший науковий співробітниквідділу виховних 

систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення 

Прийма Сергій – кандидат педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 
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Стратегія підвищення кваліфікації для професійного розвитку 

учителів в Європі 

Постригач Надія – кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу порівняльної професійної 

педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Проблема формування наукової картини світу у дорослих в 

педагогічній спадщині С.У. Гончаренка 

Самко Алла – старший лаборант відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих на початку 

ХХІ століття 

Ситник Ольга – викладач кафедри іноземних мов і методикїх навчання 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Андрагогічні принципи організації навчання дорослих 

Слободенюк Лідія – кандидат психологічних наук, доцент, проректор з 

навчально-методичної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

 

Проектування адаптивних систем навчання дорослих: 

андрагогічний підхід 

Торчевська Наталя – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 

лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, 

Торчевський Руслан – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 

науково-методичного відділу організації, координації та супроводження 

навчально-виховного процесу Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського 

 

Самоосвіта вчителя в умовах неперервної освіти 

Шарненкова Тетяна – аспірант кафедри педагогіки Житомирського 

державного університету ім. І. Франка 

 

Ціннісно-орієнтована спрямованість особистісного зростання 

впродовж життя 

Шевенко Алла – науковий співробітник відділу профорієнтації і психології 

професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 
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Неформальна освіта дорослих третього віку 

Шилова Світлана – керівник клубу «Друга молодість», Громадська 

організація «Нові обличчя» 

 

Навчання дорослого населення в селах України на початку 30-х років 

ХХ ст. 

Штома Людмила – старший науковий співробітник відділу педагогічної 

естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

  

Транснаціональні теоретичні конструкти у професійній освіті 

дорослих 

Штомпель Георгій – кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
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14.00 – 17.00 конференц-зала Університету менеджменту 

освіти, 3-й корпус, 1 поверх, вул. Артема 52-а 

 

СЕКЦІЯ 2  

СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ І ОСВІТИ  

ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В ПРОГРАМАХ ПІДГОТОВКИ,  

ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ 

 

Модератори: 

Віктор Олійник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Євгенія Чернишова – доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор – проректор з наукової та науково-методичної роботи ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Лариса Сігаєва – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

  

Секретар: 

Надія Любченко – кандидат педагогічних наук, директор Науково-

методичного центру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

  

Доповіді: 

 

Освіта дорослих як важливий чинник соціально-культурного 

розвитку в умовах євроінтеграційних процесів 

Чернишова Євгенія – доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор – проректор з наукової та науково-методичної роботи ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 
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Технологія психологічної підготовки керівників освітніх організації 

до діяльності в умовах змін у системі післядипломної педагогічної освіти 

Бондарчук Олена – доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Теоретико-практичні аспекти підвищення кваліфікації викладачів 

вищих навчальних закладів 

Кайдалова Лідія Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології Інституту підвищення кваліфікації 

спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету 

 

Післядипломна освіта педагогів: виклики сучасності 

Сігаєва Лариса Євгеніївна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 

Удосконалення процесу підготовки магістрів-управлінців в умовах 

інтеграції освіти в Україні у Болонську систему 

Білобровко Тетяна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

відділення післядипломної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

 

Модель освіти дорослих у системі післядипломної педагогічної 

освіти регіону 

Вітюк Валентина – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Психологічні особливості навчання працівників методичних служб у 

процесі підвищення кваліфікації 

Катюк Ярослава – кандидат психологічних наук, доцент ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 

 

Особливості підвищення кваліфікації вчителів мистецьких 

дисциплін у системі регіональної післядипломної освіти 

Ковальова Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів 
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Інтеграція та кооперація в теорії і практиці освіти дорослих як 

основа розвитку кластерних структур в галузі 

Любченко Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, директор 

Науково-методичний центр ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Технологічні аспекти гуманізації післядипломної педагогічної освіти 

Моїсеєв Сергій – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії і методики виховної роботи Комунального вищого навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

Андрагогічні засади організації навчання в процесі підвищення 

кваліфікації методистів Р(М)МК 

Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри філософії і освіти 

дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Особливості навчання дорослих у системі післядипломної освіти 

Ніколенко Лідія Тимофіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри філософії і освіти дорослихДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

 

Інноваційне освітнє середовище як умова ефективного підвищення 

кваліфікації педагогів 

Олешко Петро – кандидат історичних наук, доцент, ректор Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Тренінгові технології в реалізації програм розвитку професійної 

управлінської компетентності керівників освіти в системі 

післядипломної педагогічної освіти 

Оліфіра Лариса – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

директора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Проблеми підвищення кваліфікації в системі післядипломної 

педагогічної освіти 

Петечук Василь Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу 

якості освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 
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Сучасні тенденції конструювання змісту післядипломної 

педагогічної освіти 

Дрожжина Тетяна Володимирівна– кандидат педагогічних наук, 

проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

Покроєва Любов Денисівна – кандидат педагогічних наук, ректор КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» 

 

Андрагогіка у післядипломній освіті 

Пуцов Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

 

Післядипломна дизайн-освіта у навчально-наукових комплексах 

«коледж-університет» 

Савельєв Микола – директор Володимир-Волинського педагогічного 

коледжу 

 

Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в 

системі післядипломної освіти 

Сотніченко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор, 

проректор з навчально-методичної роботи Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів 

 

Теоретико-методичні засади підготовки педагогічних кадрів для 

освіти дорослих 

Старєва Анна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Організація навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів у 

контексті освіти впродовж життя 

Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та 

управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Післядипломна педагогічна освіта: відповіді на виклики сьогодення 

Чепурна Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор 

Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради 
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Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

використання проектної технології 

Черненко Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» 

 

Управління розвитком професійної компетентності педагогічних 

працівників у системі післядипломної педагогічної освіти 

Чубарук Олена Василівна – проректор з наукової роботи, старший 

викладач кафедри управління освітою Комунального навчального закладу 

Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

 

Інноваційні технології у підготовці майбутніх фахівців 

гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти 

Шанскова Тетяна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами 

Житомирського державного університету  імені Івана Франка 
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14.00 – 17.00  ауд. 407, приміщення Президії Академії 

НАПН України,IV поверх, вул. Артема, 52-а 

СЕКЦІЯ 3  

 

ПОТРЕБИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 

ЗМІСТ, ФОРМИ, ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ, РЕСУРСИ 

 

Модератори: 

 

Олена Аніщенко – доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

Галина Лактіонова – доктор педагогічних наук, професор, старший 

науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Василь Василашко – заслужений журналіст України, учений секретар 

правління Товариства «Знання» України 

  

Секретар: 

 

Володимир Аніщенко – старший науковий співробітник  лабораторії 

професійного навчання на виробництві Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України 

  

Доповіді: 

Інноваційні системи професійного розвитку персоналу підприємств 
Радкевич Валентина – доктор педагогічних наук, професор, директор 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, член-кореспондент НАПН 
України 

 
Аксіологічні виміри освіти дорослих 
Хомич Лідія – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з 

науково-дослідної роботи  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України 
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Товариство «Знання» України в системі підготовки кадрів 

Василашко Василь – учений секретар правління Товариства «Знання» 

України, заслужений журналіст України 

 

Формування громадянськості дорослих в Україні: досвід і 

перспективи 

Аніщенко Олена – доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 

Громадські організації в розвитку національних традицій у сфері 

освіти дорослих 

Усатенко Тамара – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий 

співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Взаємодія громадянського суспільства та держави 

Мосьондз Сергій – доктор юридичних наук, професор, проректор 

Університету сучасних знань 

 

Магістратура в системі неперервної педагогічної освіти в умовах 

євроінтеграційних процесів 

Вітвіцька Світлана – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 

Батьки як суб’єкт і об’єкт освіти дорослих і освіти впродовж 

життя 

Лактіонова Галина – доктор педагогічних наук, професор, старший 

науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Професійний розвиток викладача університету дослідницького 

типу (досвід роботи НУБіП України) 

Демешкант Наталія – доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри інноваційної діяльності в АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
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Тенденції формування громадянського суспільства в Україні 

Аніщенко Валерій Олексійович – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри фізики Ніжинського університету імені Миколи Гоголя 

 

Відкрите професійне навчання – інноваційні підходи до підготовки 

дорослих 

Аніщенко Володимир – старший науковий співробітник лабораторії 

професійного навчання на виробництві Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України 

 

Андрагогізація професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів і соціальних працівників 

Архіпова Світлана – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

Формування мотивації до професійного розвитку особистості в 

нових соціокультурних умовах 

Баніт Ольга –кандидат педагогічних наук, молодший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 

Педагогічні умови використання педагогічних ситуації в процесі 

підготовки педагогів до упровадження розвивального навчання 

Барабаш Ольга –кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Діалогічні методи роботи з учнями різних вікових груп 

Бастун Микола – кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Розвиток громадянської освіти в контексті неформальної освіти 

дорослих 

Василенко Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 
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Інноваційні моделі навчання у системі освіти дорослих 

Вознюк Олександр – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

 

Застосування імпліцитних теорій та системного підходу до 

встановлення та розв’язування проблем сучасного вчителя 

Войтович Галина – старший викладач кафедри педагогіки та психології 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Вплив випереджувального професійного зростання педагогічних і 

керівних кадрів на оновлення методики навчання дорослих 

Гавлітіна Тетяна – кандидат педагогічних наук, проректор з наукової 

роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Освіта впродовж життя як важлива складова професійної 

мобільності майбутнього фахівця 

Герасимова Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

Вінницького національного аграрного університету 

 

Роль ЗМІ у становленні громадянського суспільства України 

Головченко Гліб – кандидат педагогічних наук, доцент, секретар 

національної спілки журналістів України 

 

Дуальні моделі вищої професійної освіти дорослих у країнах 

Європейського Союзу 

Дернова Майя – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Дидактичні принципи професійної перепідготовки дорослого 

населення на андрагогічних засадах 

Дорошенко Надія – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Світоглядні засади розвитку освіти впродовж життя: вітчизняний 

досвід 

Єрмоленко Андрій – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
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Етичні чинники розвитку практичного досвіду викладачів в умовах 

глобалізації 

Кутова Ольга – кандидат педагогічних наук, молодший науковий 

співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

 

Участь громади у формуванні комфортного середовища у рідному 

місті» (з досвіду роботи) 

Кущ Людмила– заступник директора Бориспільського державного музею, 

завідувач відділу «Сучасний Бориспіль» 

 

Підготовка педагогів до виховання культури демократизму 

особистості як чинник розвитку громадянського суспільства в Україні 

(на прикладі післядипломної педагогічної освіти) 

Назаренко Галина – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, проректор з науково-методичної роботи Черкаського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради 
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14.00 – 17.00  приміщення Президії Академії НАПН 

України,IV поверх, ауд. 411, вул. Артема, 52-

а 

 

СЕКЦІЯ 4 

 

ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕСУРС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Модератори: 

Ольга Щербак– доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент 

НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка 

Олена Семеног – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Микола Солдатенко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

  

Секретар:  

 

Бабушко Світлана – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української та іноземних мов Національного університету фізичного виховання і 

спорту України 

  

Доповіді 

 

Підготовка фахівців у сфері цивільного захисту та пожежної 

безпеки засобами новітніх інформаційних технологій 

Рак Тарас – доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-дослідної 

роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС 

України 
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Розвиток наукової мовної культури викладача-дослідника 

Семеног Олена – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Самоосвіта і саморозвиток як важливі чинники формування 

педагогічної майстерності викладача 

Солдатенко Микола – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

 

«Університети третього віку» в освіті дорослих в європейських 

країнах 

Товканець Ганна – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри 

педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного 

університету 

 

Особистісний розвиток педагога у процесі підвищення кваліфікації 

Щербак Ольга – доктор педагогічних наук, доцент, директор Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, член-кореспондент 

НАПН України 

 

Концептуалізація антропогогіки як науки неперервного навчання 

людини у латиноамериканському науковому просторі 

Жижко Олена – доктор педагогічних наук, доцент, викладач Автономного 

університету Сакатекаса, Мексика 

 

Корпоративний університет як новітня форма 

внутрішньофірмового навчання фахівців 

Бабушко Світлана – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української та іноземних мов Національного університету фізичного виховання і 

спорту України 

 

Освіта дорослих – основний напрям діяльності народних 

університетів Німеччини 

Богів Евеліна – викладач німецької мови ВП НУБіП Мукачівського 

аграрного коледжу 
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Андрагогічні чинники формування науково-дослідницької 

компетентності студентів економічних спеціальностей 

Борисенко Лариса – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

Самостійна робота як чинник особистісно-професійного 

саморозвитку педагога 

Броннікова Валентина – викладач Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка 

 

Емпіричний досвід дизайн-освіти дорослих у Центральній Європі 

Вагабов Ільяр Ідріс огли – докторант НПУ ім. М.П. Драгоманова 

 

Підготовка пожежників-рятувальників до дій в екстремальних 

умовах: психологічний аспект 

Веселівський Роман – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України 

 

«Прикладна» освіта дорослих 

Глушко Валентин – перший заступник голови правління ВГО «Товариство 

«Знання» України 

 

Управлінські стратегії та ресурси інноваційного розвитку 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної в умовах 

європейської інтеграції 

Лавренчук Андрій – кандидат наук з державного управління, доцент, в. о. 

ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Модель особистісно-орієнтованої психолого-педагогічної 

підготовки викладачів ВНЗ 

Гомеля Ніна – викладач Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка 

 

Проблеми інноваційної підготовки майбутніх вчителів 
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Грищенко Ольга – науковий співробітник відділу теорії та історії 

педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Роль педагога у професійному розвитку особистості (на прикладі 

педагогічної системи А.С. Макаренка) 

Данькевич Віта –аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, викладач Київського професійно-педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка 

 

Стандарти педагогічної освіти як орієнтири професійної 

підготовки вчителів у ФРН 

Дяченко Людмила – молодший науковий співробітник відділу порівняльної 

професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Особистісний і професійний розвиток вчителів у школах 

національних меншин на Волині 

Калитюк Любов – викладач кафедри соціальної роботи Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна» 

 

Підвищення професійної кваліфікації вчителя засобами 

інтерактивних технологій 

Кобюк Юлія – молодший науковий співробітник відділу інноваційних 

педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Аудит процесу і структури підготовки магістрів-управлінців у 

галузі освіти 

Кожуховська Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри управління та моніторингу якості освіти ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

 

Андрагогічні виміри підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

цивільного захисту 

Литвиновський Євген – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник науково-дослідного відділу інноваційних освітніх технологій 

Інститут державного управління в сфері цивільного захисту 
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Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів 

Котирло Тамара – молодший науковий співробітник відділу педагогічної 

естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Розвиток освіти дорослих у сільському регіоні 

Маслова Тетяна – вчитель середньої загальноосвітньої школи 

 

Використання сучасних технологій навчання неформальної 

туристичної освіти в системі професійної підготовки майбутніх 

менеджерів туризму 

Мартинова Наталя – старший викладач кафедри менеджменту Київського 

інституту бізнесу та технологій 

 

Шляхи підвищення інформаційної грамотності вчителя 

Мерзлякова Олена – кандидат психологічних наук, докторант Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Шляхи використання американського досвіду розвитку 

професіоналізму сімейних лікарів в університетах США 

Михайленко Лорена – асистент кафедри іноземних мов Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 

Інноваційні засоби підвищення педагогічної майстерності сучасного 

вчителя 

Мільто Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Формування професійного інтересу до управлінської діяльності у 

майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів 

Новгородська Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Основні вимоги до керівника закладу освіти 

Опольська Алевтина – старший викладач кафедри управління та 

моніторингу якості освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

 

Андрагогічна модель навчання дорослих: регіональний аспект 



27 
 

Півень Галина – заступник директора з науково-педагогічної роботи 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Особливості функціонування університетів третього віку в 

Польщі та Росії 

Робак Володимир – кандидат біологічних наук, завідувач відділу 

природничо-математичних дисциплін Львівського науково-практичного центру 

професійно-технічної освіти НАПН України 

 

Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до 

використання музейної педагогіки 

Рего Ганна – кандидат педагогічних наук, доцент Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Особливості професійно-педагогічної підготовки студентів 

університету у контексті євро інтеграційних процесів у освіті 

Сидорчук Нінель – кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

 

Обґрунтування педагогічних умов формування організаційної 

культури майбутнього вчителя початкових класів 

Терещенко Андрій – старший викладач кафедри естетичного виховання 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 

 

Підготовка вчителів профільної школи до впровадження 

інноваційних технологій навчання 

Ткачук Надія – кандидат педагогічних наук, завідувач науково-дослідної 

лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Курсова підготовка молодих вчителів єдиної трудової школи в 

Україні 

Тринус Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Організація педагогічної практики студентів: андрагогічний аспект 

Філоненко Олена Станіславівна – кандидат педагогічних наук, завідувач 

відділу навчальної, виробничої практики Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 
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Естетичні та етичні чинники розвитку комунікативного досвіду 

викладачів ВПНЗ як важливий ресурс європейської співпраці 

Флегонтова Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
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14.00 – 17.00 ауд. 4.3 Університету менеджменту освіти, 

3-й корпус, 1 поверх, вул. Артема 52-а 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

 

УКРАЇНА ПІСЛЯ МАЙДАНУ – ПРЕВЕНЦІЯ КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
 

Модератор: 
 
Корсак Костянтин – доктор педагогічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України 
  

Секретар: 
 
Лук’янов Олексій – кандидат історичних наук, доцент, голова правління 

Луганської обласної організації Товариства «Знання» України 
  

Доповіді: 

 

Україна після Майдану – превенція конфліктів та їх розв’язання 
Корсак Костянтин Віталійович – доктор педагогічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України 
 
Роль освіти дорослих у боротьбі с корупцією в Україні 
Лук’янов Олексій – кандидат історичних наук, доцент, голова правління 

Луганської обласної організації Товариства «Знання» України 
 
Превенція конфліктів та їх розв’язання 
Швець Петро Васильович – старший викладач Університету сучасних 

знань 
 
Освіта після Майдану – превенція конфліктів та їх розв’язання 
Юрчук Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри методології та управління освітою Вінницького обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 
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6 листопада 2014 р. 

9.30 – 14.30    конференц-зала Товариства «Знання» України

      вул. Велика Васильківська, 57/3 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

 

Доповіді: 

 

Освітньо-просвітницька роль Товариства «Знання» України в 
розвитку освіти дорослих 

Кушерець Василь – доктор філософських наук, професор,голова 

правління Товариства «Знання» України 

 

Освіта дорослих як суспільна потреба 

Дзвінчук Дмитро – доктор філософських наук, професор, голова 

правління Івано-Франківської обласної організації Товариства "Знання" України 

 

Проблеми економічної освіти дорослих 

Міщенко Володимир – доктор економічних наук, професор, член президії 

правління Товариства «Знання» України 

 

Освіта соціально незахищених верств дорослого населення 

Войнаренко Михайло – доктор економічних наук, професор, голова ради 

Хмельницької обласної організації Товариства «Знання» України 

 

Системні форми науково-просвітницької роботи в освіті дорослих 

Василашко Василь – учений секретар правління Товариства «Знання» 

України, заслужений журналіст України 

 

Проблеми підвищення освіти дорослих засобами науково-

просвітницької роботи 

Герасименко Людмила – голова правління Кіровоградської обласної 

організації Товариства «Знання» України  

 

Європейський вибір України і освіта дорослих 

Лук’янов Олександр – кандидат історичних наук, голова правління 

Луганської обласної організації Товариства «Знання» України 
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Патріотичне виховання освіти дорослих 

Кулик Людмила – голова правління Вінницької обласної організації 

Товариства «Знання» України 

 

Емоційна сила Шевченкового слова  

Паламаренко Анатолій – народний артист України, лауреат Національної 

премії імені Тараса Шевченка, Герой України 

 

 

 

 

12.30 – 13.30    конференц-зала Товариства «Знання» України 

     м. Київ,вул. Велика Васильківська, 57/3 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Повідомлення від секцій 

Підведення підсумків форуму 

Прийняття звернення учасників форму 
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Науково-організаційний супровід 

Сабірова Олена – директор представництва DVV International в Україні 

Милогородська Марія – менеджер проектів представництва DVV 
International в Україні 

Резнікова Олена – менеджер проектів представництва DVV International в 
Україні 

Лихогод Олексій – адміністратор представництва DVV International в 
Україні 

 Аніщенко Олена – доктор пед. наук, доцент, старший науковий 
співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України  

Любченко Надія – кандидат педагогічних наук, директор Науково-
методичного центру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Беседіна Марія – методист І категорії сектору педагогічних ресурсів та 
інформаційного супроводу науково-методичного центру ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України 

Самко Алла – старший лаборант відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 

 


