ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ВИСТАВКИ
«Освіта та кар’єра-2020»
20- 21 листопада 2020 року
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК У КРАЇНИ

20 листопада 2020 року
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
12.00 – 13.00 Майстер-клас «Мотиваційний лист як ключовий елемент в процесі підготовки та
відбору успішної грантової заявки»
Проводить:
Паламарчук Ольга Федорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої
освіти НАПН України;
Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, головний науковий
співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти, Інституту вищої освіти НАПН
України.
Цільова аудиторія:
Науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти.
Презентується:
Написання успішного мотиваційного листа англійською мовою:
поради експерта(Паламарчук О.Ф.)
Роль чіткого формулювання мотивації в процесі відбору грантової заявки: поради
учасника конкурсної комісії (Курбатов С.В.)
Платформа Zoom. Ідентифікатор: 410 691 6258,
Код доступу: 7iJiKG
Посилання:
https://zoom.us/j/4106916258?pwd=R084N3Y1dkxWT3V3YWw4S09VeWVpUT09
13.15 – 14.00 Семінар «Алгоритми входження вітчизняних закладів вищої освіти до провідних
міжнародних університетських рейтингів»
Проводить:
Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, головний науковий
співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти, Інституту вищої освіти НАПН
України.
Цільова аудиторія: викладачі, співробітники та представники адміністрації закладів
вищої освіти
Платформа Zoom. Ідентифікатор: 410 691 6258,
Код доступу: 7iJiKG
Посилання:
https://zoom.us/j/4106916258?pwd=R084N3Y1dkxWT3V3YWw4S09VeWVpUT09

Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
12.00-12.45

Практикум «Особливості побудови кар’єри в сучасних умовах»
Проводить:
Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий
співробітник відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини
НАПН України;
Бурлаєнко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий
співробітник відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини
НАПН України;
Цільова аудиторія:
Науково-педагогічні працівники закладів освіти, педагогічні працівники, науковці,
аспіранти, докторанти, роботодавці, практикуючі психологи, соціальні працівники,
здобувачі вищої освіти та ін.

Теми доповідей (виступів): Патостримінг VS Кар’єра: вплив, наслідки та як себе
убезпечити
Платформа Zoom
Ідентифікатор конференції:
947 5008 6771
Код доступу: pSX4v4

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічнгих наук України
11.00 – 13.00 Вебінар «Презентація програми цілеспрямованого професійного самовизначення».
Модератор:
Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу психології праці
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Учасники:
Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
Заєць Іван Віталійович, молодший науковий співробітник відділу психології праці ІПООД
імені Івана Зязюна НАПН України;
Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН
України;
Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
Становських Зінаїда Ліландівна, кандидат психологічних наук, провідний науковий
співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
Радзімовська Оксана Віталіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
Татаурова-Осика Галина Петрівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник
відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
Іванова Оксана Вікторовна, кандидат психологічних наук, молодший науковий
співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Цільова аудиторія:
Науковці, педагогічні працівники закладів освіти, студенти педагогічних університетів та
закладів вищої освіти, методисти управлінь освіти, психологи, соціальні педагоги
Питання для обговорення:
Саморозвиток та покроковий шлях молодої людини до самоактуалізації. Психологічна
підтримка молоді у професійному самовизначенні, саморозвитку та авансування успіху.
Платформа ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/86479662240?pwd=S0p6RnM3L2hNc1JIR1p4cUg2V3NIdz09
Ідентифікатор конференції: 864 7966 2240
Код доступу: 634855
13.00 – 14.00 Вебінар «Інновації й традиції проведення практики у закладах фахової передвищої і
вищої педагогічної освіти»
Модератори:
Вовк Мирослава Петрівна – завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник;
Султанова Лейла Юріївна – завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти ІПООД
імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник;
Лобач Олена Олександрівна – доцент кафедри музики, Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат педагогічних наук;
Соломаха Світлана Олександрівна– старший науковий співробітник відділу змісту і

технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, кандидат
педагогічних наук;
Цюняк Оксана Петрівна –доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат
педагогічних наук, доцент;
Ликтей Людмила Миколаївна – викладач Івано-Франківського коледжу ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаник;
Літкович Оксана Федорівна – викладач музично-теоретичних дисциплін, викладачметодист Бердичівського педагогічного фахового коледжу;
Мельник Наталія Олегівна – викладач вищої категорії, викладач музично-теоретичних
дисциплін, Бердичівського педагогічного фахового коледжу;
Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка;
Цільова аудиторія: викладачі закладів фахової передвищої і вищої педагогічної освіти;
керівники практик; студенти, магістранти, аспіранти.
Теми виступів (доповідей):
Тенденції практичної підготовки майбутніх педагогів у вітчизняних закладах вищої
педагогічної освіти.
Досвід організації практики майбутніх учителів мистецьких дисциплін у Полтавському
національному університеті імені В.Г.Короленка».
Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх викладачів
мистецьких дисциплін у ході проведення магістерської практики.
Організація практичної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти.
Особливості практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.
Методики та техніки інклюзивного навчання в практичній діяльності студентів закладів
фахової передвищої освіти.
Особливості організації практики у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
професійного навчання.
Платформа Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84898742416?pwd=K1l3dkRXVzYyY2VaeGN2aG5nY05lQT09
Ідентифікатор конференції: 848 9874 2416
Код доступу: 326320

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
Національної академії педагогічних наук України
14.00 – 16.00 Науково-практичний онлайн семінар «Сучасні стратегії навчання учнів з
інтелектуальними та комплексними порушеннями розвитку в умовах Нової української
школи»
Ведуча:
Чеботарьова Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу освіти
дітей з порушеннями інтелектуального розвитку ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН
України;
Доповідачі:
Гладченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Блеч Ганна Олександрівна, кандидат педагогічних наук ,старший науковий співробітник
ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Трикоз Сніжана Валеріївна, кандидат педагогічних наук старший науковий співробітник
ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Мякушко Оксана Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Сухіна Ірина В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Бобренко Інна Всеволодівна, науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями

14.30-17.30

інтелектуального розвитку ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Павлюченко Ольга Миколаївна, директор спеціальної школи №26 м. Києва;
Крикун Наталія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціальної
школи №26 м. Києва;
Бродецька Анна Андріївна, психолог спеціальної школи №26 м. Києва;
Петрачкова Вікторія Миколаївна, психолог спеціальної школи №26 м. Києва;
Петренко Ірина Анатоліївна, вчитель-логопед спеціальної школи №26 м. Києва;
Піддубна Поліна Михайлівна, вчитель спеціальної школи №26 м. Києва;
Гнатенко Вікторія Сергіївна, вчитель спеціальної школи №26 м. Києва;
Матірка Наталія Миколаївна, вчитель музики спеціальної школи №26 м. Києва;
Цільова аудиторія:
Педагоги спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів з інклюзивним
навчанням; фахівці навчально-реабілітаційних центрів, студенти факультетів за напрямом
«Спеціальна та інклюзивна освіта», батьки дітей з ООП.
Теми для виступів:
Чеботарьова О.В. - «Стратегії формування освітніх та соціальних компетенцій в учнів з
інтелектуальними та комплексними порушеннями розвитку»;
Блеч Г.О., Трикоз С.В. - «Формування сенсорно-пізнавального розвитку у процесі
вивчення інтегрованого курсу «Я дослідую світ»;
Гладченко І.В.- «Базальна стимуляція в системі корекційно-реабілітаційного навчання
дітей з інтелектуальними та комплексними порушеннями розвитку»;
Мякушко О.І. - «Психологічний супровід учнів з інтелектуальними та комплексними
порушеннями розвитку в процесі навчання»;
Сухіна І.В. - «Психологічна адаптація учнів до шкільного навчання»;
Бобренко І.В. - «Індивідуальний підхід при проведенні уроків фізичної культури на
сучасному етапі реформування початкової освіти учнів з інтелектуальними та
комплексними порушеннями розвитку»;
Павлюченко О.М., Крикун Н.І. - «Організація командної взаємодії фахівців закладу у
навчанні учнів з ООП відповідно НУШ»;
Бродецька А.А., Петрачкова В.М., Петренко І.А.- «Комплексна взаємодія в системі
психолого-педагогічного супроводу учнів з інтелектуальними та комплексними
порушеннями розвитку»;
Піддубна П. М. - «Використання методу соціальних історій у роботі з учнями з
інтелектуальними та комплексними порушеннями розвитку»;
Гнатенко В.С.- «Практичне застосування учнями математичних знань у повсякденній
життєдіяльності»;
Матірка Н.М.-«Використання музикотерапії у роботі з учнями з особливими освітніми
потребами».
Платформа «Zoom»
Приєднатися до конференції
https://us04web.zoom.us/j/5682440902?pwd=cFhSVkFBcnQzUkJDYkVxSkMxbTRrZz09
Ідентифікатор конференції: 568 244 0902
Код доступу: 8PJTih
Навчально-методичний семінар «Психолінгвістичне моделювання мовлення
молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами»
Ведуча:
Данілавічютє Еляна Анатоліївна, завідувачка відділу логопедії Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник;
Цільова аудиторія:
Педагоги спеціальних загальноосвітніх закладів, вчителі-логопеди, педагоги
загальноосвітніх навчальних закладів та класів з інклюзивною формою навчання,
практичні психологи, фахівці ІРЦ, студенти закладів вищої освіти педагогічних і
психологічних напрямів навчання, фахівці, які працюють з дітьми з особливими освітніми
потребами, батьки.

Теми доповідей:
«Моделювання лексико-граматичної компетенції молодших школярів з особливими
мовленнєвими потребами»
«Моделювання фонемографічної компетенції молодших школярів з особливими
мовленнєвими потребами»
«Моделювання читацької компетенції молодших школярів з особливими мовленнєвими
потребами»
«Моделювання орфографічної компетенції молодших школярів з особливими
мовленнєвими потребами»
«Моделювання синтаксичної компетенції молодших школярів з особливими
мовленнєвими потребами»
«Моделювання когнітивної компетенції молодших школярів з особливими
мовленнєвими потребами»
Google Meet:
meet.google.com/cxg-teie-bec
Науково-практичний семінар «Організація сучасного інклюзивного середовища у
11.00
закладах освіти»
Доповідачі:
Ярмола Наталія Анатоліївна, завідувач відділу інклюзивного навчання Інституту
спеціально педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник;
Коваль-Бардаш Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий
співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України, практик, учитель-методист, логопед вищої
категорії закладу дошкільної освіти з інклюзивним навчанням, учасник команди
супроводу
Цільова аудиторія: Методисти ЗДО, вихователі дошкільних закладів освіти, працівники
інклюзивно-ресурсних центрів, батьки.
Теми доповідей:
Ярмола Н.А.- «Створення розвивального освітнього середовища в ЗДО»
Коваль-Бардаш Л.В.- «Сучасні інформаційні технології у ЗДО з інклюзивним навчанням
Платформа «Zoom»
Приєднатися до конференції
https://us04web.zoom.us/j/2625784689?pwd=NEN1KytDaTRNdFFqMXRkZzF2Zldxdz09
Ідентифікатор конференції:
262 578 4689
Код доступу: 74KD2J
11.00 – 13.00 Семінар «Мережа підтримки дітей з порушеннями слуху»
Доповідачі:
Литовченко Світлана Віталіївна, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
Таранченко Оксана Миколаївна, головний науковий співробітник відділу освіти дітей з
порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;
Шевченко Володимир Миколайович, старший науковий співробітник відділу освіти дітей
з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка АПН України, кандидат педагогічних наук;
Жук Валентина Володимрівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з
порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України;
Литвинова Віра Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з
порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України;
Піканова Наталія Володимирівна, аспірант Інституту спеціальної педагогіки і психології

імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Виговська Марина Олександрівна, директор ІРЦ №3 м. Києва;
Богданович Тетяна Володимирівна, завідувач реабілітаційним відділенням Центру
слухової реабілітації «АВРОРА»;
Конюшняк Володимир Олександрович, начальник відділу продажу Центру слухової
реабілітації «АВРОРА»
Цільова аудиторія:
Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, ресурсних центрів підтримки інклюзивного
навчання
Основні питання семінару:
ІРЦ у системі супроводу дітей з порушеннями слуху; сучасні методи слухопротезування;
технології корекційно-розвивальної роботи та навчання дітей з порушеннями слуху;
співпраця фахівців
Платформа «Zoom»
Приєднатися до конференції
https://us02web.zoom.us/j/85826739069?pwd=NjdOc1RwTGI4aGRjdlVwR2pvMVNSUT09
Ідентифікатор конференції: 858 2673 9069
Код доступу: 2020

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
15.00-16.00

Науково-практична студія «Методологія та практика професійного розвитку сучасного
менеджера в ЗСО»
Ведучі:
Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального
інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор
педагогічних наук, професор;
Супрун В'ячеслав Васильович, професор кафедри менеджменту освіти та права
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
кандидат економічних наук, доцент;
Білик Надія Іванівна, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В.
Остроградського, доктор педагогічних наук, доцент;
Пугач Вікторія Геннадіївна, доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального
інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат
політичних наук, доцент;
Любченко Надія Василівна, доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального
інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат
педагогічних наук, доцент;
Сінчук Юрій Михайлович, начальник управління освіти Южноукраїнської міської ради
Миколаївської області;
Данашевський Михайло Михайлович, директор Мукачівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №20 ім. О. Духновича Мукачівської міської ради Закарпатської області;
Цільова аудиторія: Науково-педагогічні, педагогічні працівники, керівники закладів
загальної середньої, вищої освіти, керівники і працівники органів управління освітою
Теми доповідей:
Віртуальна кафедра управління освітою УВУПО як засіб забезпечення якості освіти в ЗСО.
Розвиток управлінських компетентностей керівників місцевих органів управління освітою
в умовах післядипломної освіти.
Полтавська регіональна школа новаторства: уроки та перспективи розвитку.
Антикорупційна освіта в системі освітнього менеджменту.
Кар'єра як складний феномен в життєдіяльності людини і організації: погляд, практика.
Управління кар'єрою працівників в системі менеджменту освіти міста.
Внутрішня система забезпечення якості освіти ЗЗСО.

12.00

17.00

11.0013.00

http://bbb.umo.edu.ua/b/rya-g94-9x9
Підключення та вхід через браузер Google Chrome
При вході в конференцію - «Введіть ваше ім'я» та
натисніть: «Приєднатися»
Лекція «Психологічний супровід в кризових ситуаціях: екофасилітативний підхід»
Ведучий і доповідач:
Лушин Павло Володимирович, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор
Цільова аудиторія: Здобувачі вищої освіти, аспіранти, науково-педагогічні працівники,
психологи, фахівці різних галузей знань та професійної діяльності
Тема:
Проф. Лушин П. В., психолог з 40-річним стажем надання психологічної допомоги в
кризових ситуаціях, розкриє характеристику поведінки людей в екстремальних ситуаціях
та розповість про особливості допомоги для них з ефектом посттравматичного зростання.
Інтернет-посилання для участі:
https://us02web.zoom.us/j/82218737273?pwd=VEJwb01FUUZpNjNhaUlRMGRmTG9uQT09
Ідентифікатор конференції: 822 1873 7273
Код доступу: 050134
Круглий стіл «Цифрові трансформації в освіті: виклики і можливості»
Ведуча:
Бурлаєнко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри економіки, підприємництва та
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент;
Доповідач:
Брусєнцева Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти», кандидат економічних наук;
Співдоповідач:
Мухіна Любов Яківна, методист вищої категорії кафедри психології та особистісного
розвитку, кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Аудиторія: Здобувачі вищої освіти, аспіранти, науково-педагогічні працівники
Тами:
Освітня стратегія в умовах пандемії COVID-19.
Досвід впровадження цифрових технологій в освітніх системах.
Напрямки формування цифрових навичок в закладах вищої освіти
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/82162092148?pwd=aW0vZzg5VVFyV05nNEtoQ1orS2lmQT09
Meeting ID: 821 6209 2148
Passcode: 668214
Студія корпоративного тимбілдингу «Особистісний бренд педагога-професіонала в
освіті»
Модератор:
Сидоренко Вікторія Вікторівна, директор Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук,
доцент.
Спікери:
Студінський Володимир Аркадійович, професор кафедри методики професійної освіти та
соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор історичних наук, доцент,
заслужений краєзнавець України;
Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника директора з навчальної роботи
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», магістр з економічної кібернетики;

Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри методики професійної освіти та
соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат політичних наук, доцент;
Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», магістр з психології;
Студінська Галина Яківна, директор ПП «Науково-дослідний навчальний центр
«ПринцепС» м. Малина, доктор економічних наук.
Ключові стейкґолдери:
Василиненко Віктор Михайлович, директор Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Дніпропетровській області;
Гончаров Едуард В’ячеславович, директор Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Донецькій області;
Стасюк Володимир Васильович, директор Івано-Франківського базового медичного
коледжу;
Юденкова Олена Петрівна, директор ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з
поліграфії та інформаційних технологій»;
Харітоненко Леся Анатоліївна, директор ТОВ «ЗЗСО І-ІІІ ступенів «Міжнародна школа
«M'Andryk», переможниця обласного етапу конкурсу педагогічної майстерності «Учитель
року - 2020» у номінації «Зарубіжна література», експерт з інституційного аудиту та
сертифікації вчителів;
Цільова аудиторія: Педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої,
професійної (професійно-технічної) освіти
Ключові проблеми:
Формула персонального бренду педагога-акмепрофесіонала: стратегія і тактика
формування.
Стратегія брендінгу педагога у віртуальному просторі.
Бренд особистості педагога: внутрішній (інтелект, емоційний інтелект, духовність,
вихованість, світоглядні засади) та зовнішній виміри (поведінка, володіння етикетом,
зовнішній вигляд).
Середовище розвитку бренду: заклад освіти, колектив, однодумці.
Омолодження бренду: приведення у відповідність до викликів сучасності.
Підтримка розвитку бренду педагога.
Інноваційна діяльність у системі безперервної професійної освіти як особистісний бренд
педагога-професіонала.
Бренд-менеджмент в освіті.
Інтерв’ю з освітянами, ім’я яких стало професійним брендом.
LMS
«Профосвіта»
https://79914289.myownmeeting.net
Код доступу: прізвище, ім’я учасника
12.00 – 14.00 Дискусійна панель у форматі печа-куча «Культурна компетентність у професійному
розвитку особистості»
Ведучи:
Просіна Ольга Володимирівна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
кандидат педагогічних наук;
Пуховська Людмила Прокопівна, професор кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
доктор педагогічних наук, професор;
Масол Людмила Михайлівна, професор кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
кандидат педагогічних наук;
Скрипник Марина Іванівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального
інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат

педагогічних наук, доцент;
Швень Ярослава Леонідівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального
інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат
педагогічних наук, доцент;
Самойленко Олексій Олександрович, доцент кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
кандидат педагогічних наук;
Ілляхова Марина Володимирівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
кандидат філософських наук, доцент.
Аудиторія: Науково-педагогічні та педагогічні працівники
Теми:
Мегатренди сучасної освіти: культура, зміни, комунікація (О.В. Просіна)
Полікультурна компетентність педагога як соціально-педагогічний феномен
(Л.П.Пуховська)
Культурна компетентність як драйвер професійної орієнтації старшокласників у царині
мистецтва та креативних індустрій (Л.М. Масол)
Культурна компетентність педагога на роздоріжжі.... епох - культур – модусів
(М.І. Скрипник)
Сугестивний дискурс в психолінгвістичному вимірі освіти дорослих: культура комунікації
(Я.Л.Швень)
Нетикет або мережевий етикет у віртуальній освітній комунікації (О.О. Самойленко)
Значення креативних індустрій у професійному розвитку особистості (М.В. Ілляхова)
https://25160931.myownmeeting.net/room
11.00 – 11.45 Науково-методологічний семінар «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в
умовах освітніх змін»
Доповідачі:
Сіданіч Ірина Леонідівна, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної
освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор;
Тимошко Ганна Миколаївна, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної
освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор;
Махиня Тетяна Анатоліївна, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної
освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент;
Висоцька Алла Михайлівна, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної
освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук;
Приходькіна Наталія Олексіївна, професор кафедри педагогіки, адміністрування і
спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.
Цільова аудиторія: педагоги, керівники закладів освіти, науковці, здобувачі вищої освіти
Теми:
Духовні засади підготовки сучасних фахівців в умовах освітніх змін.
Особливості організаційної діяльності керівників НУШ в умовах трансформації освіти
Маркетингове управління як механізм забезпечення якості надання освітніх послуг
навчальним закладом
Аналіз міжнародного досвіду підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій.
Технології формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців в умовах спеціальної
освіти.
ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/71576155507?pwd=SEhUcWNXSmpoN1hXVWdkdm5vclRvZz09

Інституту проблем виховання НАПН України
11.00 – 11.40 Круглий стіл «Актуальні проблеми науково-методичного супроводу професійного
самовизначення і професійного становлення учнівської молоді»
Ведучі:
Охріменко Зорина Володимирівна, завідувач лабораторії виховання готовності до ринку
праці Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук
Морін Олег Леонідович, старший науковий співробітник лабораторії виховання готовності
до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Шевенко Алла Миколаївна, науковий співробітник лабораторії виховання готовності до
ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України
Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники,
представники державних інституцій та громадських організацій
Теми доповідей:
Удосконалення профорієнтаційних стратегій допомоги учню у професійному
самовизначенні.
Науково-методичне забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді.
Врахування вікових особливостей підлітків у формуванні soft skills (важливих навичок для
ефективної професійної діяльності).
Платформа: Zoom
Ідентифікатор: 938 5673 2763
Код доступу: 567309
URL конференції:
https://zoom.us/j/93856732763?pwd=SVVNenhDR05OOG9CR2FOZXkrbXkvZz09
12.00
Презентаційна панель «Соціальне партнерство в освіті»
Ведучі, доповідачі:
Харченко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії
морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання
НАПН України;
Сокол Любов Михайлівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем
виховання НАПН України;
Пащенко Олена Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії морального,
громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН
України.
Цільова аудиторія: педагоги-практики, заступники директорів шкіл з виховної роботи,
дорослі лідери дитячих та молодіжних громадських організацій
Тема доповідей:
Соціальне партнерство: досвід взаємодії (Харченко Н. В.)
Успішні практики соціального партнерства (Пащенко О. В.)
Психологічна готовність до соціального партнерства (Сокол Л. М.)
Платформа: Zoom
Ідентифікатор:
951 564 4838
Код доступу:
9ktE7k
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Інститут соціальної та політичної психології
Національної академії педагогічних наук України
11.00-11.45

Семінар «Програма академічної мобільності: Зимова школа для аспірантів:
«Методологія психологічних досліджень. Актуальні європейські стандарти II» (КУЛ,
Люблін, Польща).

Доповідач:
Бевз Галина Михайлівна, завідуюча лабораторії психології спілкування Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор
Співдоповідачі:
Аспіранти Інституту соціальної та політичної психології НАПН, учасники програми
мобільності «Зимова школа для аспірантів: «Методологія психологічних досліджень.
Актуальні європейські стандарти II» (КУЛ, Люблін, Польща)»
Цільова аудиторія:
Абітурієнти, студенти, аспіранти, викладачі ЗВО.
Тема доповідей:
Участь українських молодих вчених, аспірантів у програмі мобільності «Зимова школа для
аспірантів: «Методологія психологічних досліджень. Актуальні європейські стандарти II»
(КУЛ, Люблін, Польща)»: досвід та нові перспективи
Посилання для участі у заході на платформі Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/8274960302
Ідентификатор: 827 496 0302
Пароль: 747330

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
11.00

12.00

Майстер клас «Проєктне планування»
Ведучий:
Киричук Валерій Олександрович, доцент кафедри психології управління Центрального
інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат
педагогічних наук, доцент.
Співдоповідачі:
Вербицька Лідія Павлівна, заступник директора опорного закладу Засульський ліцей
Лубенського району Полтавської області;
Ляшенко Андрій Фомич, директор Дніпровської СЗБШ І-ІІІ ступенів Верхньодніпровського
району Дніпропетровської області.
Презентується:
сім типів планів реалізації проєктів ЗСО в хмарному сервісі
Цільова аудиторія:
керівні та педагогічні працівники ЗСО, практикуючі психологи, соціальні педагоги та інші
Тема:
Проєктно-модульне планування роботи ЗСО засобами інтернет технологій
http://bbb.umo.edu.ua/b/qzq-9ek-nte
Вебінар «Академічна доброчесність у сучасному науково-освітньому просторі:
правовий, технологічний, морально-етичний аспекти»
Спікери вебінару:
Кириченко Микола Олексійович, ректор Державного закладу вищої освіти «Університет
менеджменту освіти», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти
України, доктор філософії;
Отамась Інна Григорівна, завідувач відділу наукової роботи Державного закладу вищої
освіти «Університет менеджменту освіти»;
Доренський Олександр Павлович, експерт Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
Центрально-українського національного технічного університету, кандидат технічних
наук, доцент;
Ґутовскі Кшиштоф, видавець у Видавництві Інституту правових наук Польської академії
наук, колишній експерт ТОВ «Plagiat.pl» з питань видавництв та авторських прав Варшава,
Експерт з питань піратства та плагіату, що включений до списку Окружного суду в
Варшаві;
Фолтинек Томаш, голова правління Європейської Мережі Академічної Доброчесності.
Алі Тахмазов, виконавчий директор компанії Plagiat.pl;

Острянська Олена Анатоліївна, доцент відділу наукової роботи Державного закладу
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук
України, кандидат педагогічних наук, доцент;
Тихонкова Ірина Олександрівна, експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та
навчання компанії Clarivate, старший науковий співробітник відділу сигнальних систем
клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, кандидат біологічних
наук;
Главчева Юлія Миколаївна, заступник директора науково-технічної бібліотеки
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
Цьмоць Оксана Іванівна, керівник Українсько-польської фундації «Інститут Міжнародної
Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC);
Зернова Наталія Володимирівна, методист вищої категорії відділу наукової роботи
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»;
Цільова аудиторія:
Науково-педагогічні працівники, керівники закладів загальної середньої, вищої освіти,
докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти.
Теми доповідей:
Правове регулювання академічної доброчесності в освітньому та науковому
середовищі України.
Сучасний стан і особливості технічного забезпечення систем академічної доброчесності
закладів освіти України.
Правовий та морально-етичний аспекти академічної доброчесності: досвід Польщі.
Досвід діяльності Європейської Мережі Академічної Доброчесності.
Методологія оцінювання наукових і студентських робіт із використанням антиплагіатної
системи.
Засоби імплементації принципів академічної доброчесності у сучасному науковоосвітньому просторі.
Розбудова університетської системи забезпечення академічної доброчесності.
Ресурси Clarivate, що сприяють якісним публікаціям та дотриманню академічної етики.
Діяльність бібліотеки університету на сприяння академічній доброчесності: досвід
роботи.
Досвід організації міжнародного стажування для освітян “Академічна доброчесність” на
базі Вищого Семінаріуму Духовного Університету Кардинала Стефана Вишинського у
Варшаві (UKSW), Польща.
Академічна доброчесність: від обмежень до позитиву, практичності та прагматизму.
Інтернет-посилання для участі:
https://bbb.uem.edu.ua/b/umo-t95-f6v-0jd
При вході
у вебінар –
«Введіть ваше ім'я та прізвище»
і натисніть: «Приєднатися»

