
 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ  
учасників виставки   

   «Освіта  та кар’єра -  2021» 
  квітень  2021 року  

  

 8 квітня 2021 року 
Державна наукова установа «Інститут  модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і 

науки України                                                                       
 15.00 Семінар «Реалізація інклюзії в умовах дистанційного навчання у закладах вищої та 

фахової передвищої освіти». 
 
 

20 квітня 2021 року 
10.00 Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в 

інноваційному освітньому середовищі України» на базі  Комунального закладу вищої 
освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 
 
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ iменi Григорія Сковороди» 

9 квітня 2021 
10.30 – 11.15   Семінар «Створення освітнього середовища для забезпечення умов професійної 

орієнтації молоді». 
Доповідачі: 
Кучеренко Світлана Юріївна, декан факультету фінансово-економічної і професійної 
освіти, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Костик Євгеній Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри економіки, 
факультету фінансово-економічної і професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Рибакова Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 
факультет фінансово-економічної і професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Яременко Людмила Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування, факультет фінансово-економічної і професійної освіти, 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди». 
Городніченко Юлія Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування, факультет фінансово-економічної і професійної освіти, 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди». 
Цільова аудиторія: викладачі ЗВО, потенційні абітурієнти, представники закладів освіти, 
роботодавці. 
Питання, що обговорюватимуться: особливості організації освітнього середовища на 
факультеті ФЕПО для забезпечення умов професійної орієнтації молоді; концептуальні 
засади проведення профорієнтаційної роботи факультету ФЕПО в умовах пандемії COVID-
19; інтернаціоналізація ЗВО, як ключовий чинник для забезпечення умов професійної 
орієнтації молоді; практикo-oрiєнтoване навчання у ЗВО, як засiб пiдвищення прoфесiйнoї 
орієнтації майбутніх фахівців; дуальна освіта та особливості її впровадження в oсвiтньoму 
середoвищi ЗВO. 
Платформа: Microsoft Teams 
Ідентифікатор: http://surl.li/nowv  



Код доступу: вільний 
 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

30 квітня 2021 

День відкритих дверей 
Онлайн 

Для участі в даному заході Ви повинні завантажити на ПК  чи мобільний 
пристрій платформу ZOOM -https://zoom.us/. 
Напередодні Дня відкритих дверей на офіційному сайті Університету 
www.nmuofficial.com, буде розміщено посилання, за яким Ви зможете стати 
учасником заходу. 

 
 

http://www.nmuofficial.com/

