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ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 

 
ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ІМ. П.Т.ТРОНЬКА  
ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 

Програма і запрошення 
 

Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 

«Нові підходи до розвитку навчальних 
закладів в умовах модернізації 

вітчизняної освіти» 
(присвячено 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка). 

 

Мета конференції: висвітлення теоретико-методологічних підходів 
щодо розвитку навчальних закладів, презентація наукових, методичних 
досягнень на шляху модернізації вітчизняної освіти та ознайомлення з 
практичними здобутками у сфері теорії та практики педагогіки, психології та 
освітнього менеджменту. 

 
Учасники: наукові та педагогічні працівники вищих навчальних 

закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, аспіранти, 
докторанти, магістри, вчителі, викладачі навчально-виховних та професійно-
технічних закладів, а також усі, кого зацікавила проблематика конференції. 

Дата проведення: 24 квітня 2014 року. 
 
Місце проведення: Інститут гуманітарних проблем ім. П.Т.Тронька, 

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» 
 
 

Дніпропетровськ 2014 
Організаційний комітет конференції: 
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Середня Валентина Григорівна, начальник управління дошкільної, 
позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації; 
Лозенко Олена Валентинівна, заступник голови Дніпропетровської міської 
ради; 
Чорнобай Павло Олексійович, доцент кафедри історії та політичної теорії 
Національного гірничого університету, кандидат історичних наук; 
Мегега Галина Борисівна, завідувач кафедри управління загальноосвітніми 
навчальними закладами ДОІППО, кандидат філософських наук; 
Вознюк Лідія Володимирівна, доцент кафедри управління 
загальноосвітніми навчальними закладами ДОІППО, кандидат педагогічних 
наук; 
Майданенко Світлана Вікторівна, доцент кафедри управління 
загальноосвітніми навчальним и закладами ДОІППО, кандидат педагогічних 
наук; 
Шабаєва Людмила Миколаївна, завідувач відділу виховних технологій 
кафедри управління загальноосвітніми навчальними закладами ДОІППО. 
 
 

 
 
Науковий комітет конференції: 
 

Романенко Михайло Ілліч, ректор Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, доктор філософських наук, професор, 
академік Академії наук вищої школи; 
Пушкін Віктор Юхимович, директор Інституту гуманітарних проблем, 
завідувач кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого 
університету, кандидат історичних наук, професор; 
Шабанова Юлія Олександрівна, завідувач кафедри філософії 
Національного гірничого університету, доктор філософських наук; 
Чорнобай Павло Олексійович, доцент кафедри історії та політичної теорії 
Національного гірничого університету, кандидат історичних наук; 
Братанич Борис Володимирович, декан факультету перепідготовки 
педагогічних працівників ДОІППО, доктор філософських наук, професор; 
Ватковська Марина Григорівна, проректор з наднових систем навчання та 
комунікації, кандидат філософських наук; 
Мегега Галина Борисівна, завідувач кафедри управління загальноосвітніми 
навчальними закладами ДОІППО кандидат філософських наук. 

 
 

 
24 квітня 2014 року, четвер 
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(Інститут гуманітарних проблем ім. П.Т.Тронька ДВНЗ «Національний 
гірничий університет», м. Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 19) 

 
09.00 – 10.00 – заїзд, реєстрація учасників конференції. 
10.00– 10.10 – Відкриття конференції 

    
Вітальне слово 

Півняк Геннадій Григорович, ректор Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет», академік НАН України 
Демчик Олександр Ігорович, директор Департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат філософських наук 
Лозенко Олена Валентинівна, заступник голови Дніпропетровської міської 
ради 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(І корпус, ауд. 69) 
Головуючі: 

Романенко Михайло Ілліч, ректор Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, доктор філософських наук, професор, 
академік Академії наук вищої школи 
Пушкін Віктор Юхимович, директор Інституту гуманітарних проблем 
Національного гірничого університету, кандидат історичних наук, професор; 

Секретар: 
Мегега Галина Борисівна, кандидат філософських наук, завідувач кафедри 
управління загальноосвітніми навчальними закладами ДОІППО 

Доповіді 
 

10.10–10.30 – «Модернізація вітчизняної освіти: основні тенденції». 
Романенко Михайло Ілліч, ректор Дніпропетровського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор філософських наук, 
професор, академік Академії наук вищої школи 
10.30–10.50 – «Образование и духовное воспитание молодежи как 
важнейший аспект государственной политики» 
Пушкин Виктор Ефимович, заведующий кафедрой истории и политической 
теории Национального горного университета, профессор 
10.50–11.10.– «Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку 
вітчизняної освіти» 
Ватковська Марина Григорівна, проректор з наднових систем навчання та 
комунікації, кандидат філософських наук 
11.10–11.30.– «Роль соціальних інститутів у формуванні культури 
здоров’я як складової системи соціальних цінностей». 
Мегега Галина Борисівна, кандидат філософських наук, завідувач кафедри 
управління загальноосвітніми  навчальними закладами ДОІППО 
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11.30–11.50 «Роль иностранных студентов в процессе международной 
академической мобильности» 
Колесник Лариса Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры истории и политической теории Государственного ВУЗ 
«Национальный горный университет»; Мосёндз Марина Владимировна, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры истории и политической 
теории Государственного ВУЗ «Национальный горный университет» 
 
11.50–12.00 –перерва 
 
12.00–14.30 –робота секцій 

 
 
 

Секція 1 
(І корпус, ауд. 57) 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ В 
КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН: ТЕОРІЯ ТА 

ПРАКТИКА 
 
Керівник секції: Мегега Галина Борисівна, кандидат філософських наук, 
завідувач кафедри управління загальноосвітніми  навчальними закладами 
ДОІППО. 
Секретар: Майданенко Світлана Вікторівна, доцент кафедри управління 
загальноосвітніми навчальним и закладами ДОІППО, кандидат педагогічних 
наук; 
 
1.«Парадигмальні засади посткласичної освіти» 
Братанич Борис Володимирович, декан факультету перепідготовки 
педагогічних працівників ДОІППО, доктор філософських наук, професор; 
2.«Навчальна проблема у процесі вивчення географії» 
Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України. 
доктор педагогічних наук, професор, м. Київ. 
3.«Концептуальні засади висвітлення економічної складової у шкільному 
курсі історії в часи Радянського Союзу» 
Баландюк Роман Геннадійович, вчитель історії гімназії № 23. здобувач 
Інституту педагогіки АПН України, м. Житомир 
4.«Застосування комп’ютерного підходу до освіти – гарант якісної освіти» 
Березна Людмила Валентинівна, директор Криворізької загальноосвітньої 
школи № 69, м. Кривий Ріг. 
5.«Формування адаптованої інноваційної особистості шляхом застосування 
технології педагогічного супроводу» 
Велика Тетяна Анатоліївна, вчитель початкових класів СЗШ № 73, 
м. Кривий Ріг 
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6.«Здоров’я особистості у медійно-інформаційному просторі як філрсофська 
проблема» 
Великодня Євгенія Миколаївна, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
7.«Роль культури професійної самосвідомості у професійній діяльності 
вчителя технології» 
Ковальчук Ірина Михайлівна, старший викладач ДОІППО 
8.«Авторська  програма «Соняшник» як один із видів інноваційного продукту 
у системі дошкільної освіти» 
Калуська Любомира Василівна, доцент Івано-Франківського ОІППО, 
кандидат педагогічних наук, м. Івано-Франківсь 
9.«Мережеві комунікації у відкритому освітньому просторі» 

Коляда Ірина Григорівна, завідувач науково-дослідним відділом 
креативної освіти та координації науково-методичної роботи ДОІППО, 
м. Дніпропетровськ. 

10.«Роль українознавчих цінностей в оновленні вітчизняної освіти» 
Крижановська Жанна Миколаївна, завідувач відділом українознавства та 
народознавства ДОІППО 
11.«Технологія розвитку діалектного мислення як засіб формування та 
розвитку творчих задатків учнів» 
Кубинець Вікторія Миколаївна, вчитель початкових класів СЗШ № 73, 
м. Кривий Ріг. 
12.«Філософські засади упровадження маркетингового управління в освіті» 
Литвиненко Наталія Вікторівна, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
13.«Пренатальна педагогіка як інноваційний напрямок в освіті»  
Майданено Світлана Вікторівна, доцент кафедри управління 
загальноосвітніми навчальним и закладами ДОІППО, кандидат педагогічних 
наук. 
14.«Моніторинг особистісного розвитку учнів та становлення класного 
колективу як складова модернізації навчально-виховного процесу» 
Макаренко Людмила Войтівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи СЗШ № 134 м. Дніпропетровська. 
15.«Здоров’я як детермінанта та складова саморозвитку особистості» 
Овчаренко Наталія Володимирівна, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
16.«Філософсько-освітній вимір феномену духовності у контексті 
діалектики раціонального та ірраціонального» 
Рєзніков Сергій Іванович, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
17. «Інноваційний досвід педагогічної реабілітації учнів з особливими 
освітніми потребами». 
Сілявіна Юлія Сергіївна, старший викладач Комунального закладу 
«Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний 
центр» Запорізької обласної ради м. Запоріжжя. 
18.«Превентивно-виховний потенціал посткласичної освіти».  
Семенова Ольга В’ячеславівна, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
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19.«Духовність у системі ціле покладання постнекласичної освіти» 
Середня Валентина Григорівна. здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
20.«Сутність соціального виховання як пріоритету в модернізації сучасної 
системи освіти» 
Сташук Ольга Олександрівна, методист науково-методичного відділу 
Комунального закладу «Хортицький національний навчально-
реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради 
м. Запоріжжя. 
21.«Концептуальні засади професійної орієнтації учнів в умовах виховного 
процесу сучасної школи»  
Червоненко Катерина Сергіївна, методист науково-методичного відділу 
Комунального закладу «Хортицький національний навчально-
реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради 
м. Запоріжжя. 
 
 
 

Секція 2 
(І корпус, ауд. 62) 

ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

 
Керівник секції: Вознюк Лідія Володимирівна, доцент кафедри управління 
загальноосвітніми навчальним и закладами ДОІППО, кандидат педагогічних 
наук  
Секретар: Сотнічук Інна Анатоліївна, методист НМЛ моніторингу якості  
освіти та зовнішнього оцінювання ДОІППО 
 
1.«Інноваційні технології управління сучасною сільською школою» 
Бутов Олександр Олександрович, директор Преображенської неповної 
середньої школи Юр’ївського району Дніпропетровської області 
2.«Реалізація системи само творення особистості в умовах нових освітніх 
змін» 
Ващенко Любов Леонідівна, директор СЗШ № 5 м. Павлограда 
Дніпропетровської області. 
3.«Розробка і використання діагностичної карти методичної роботи у ЗНЗ» 
Величко Ірина Валеріївна , заступник директора НВК м. Синельникове. 
4.«Особливості управління загальноосвітніми навчальними закладами у 
нових соціокультурних умовах» 
Вознюк Лідія Володимирівна, доцент кафедри управління загальноосвітніми 
навчальним и закладами ДОІППО, кандидат педагогічних наук. 
5.«Управлінські інновації як предмет філософська-освітнього дослідження» 
Гірліна Наталія Юріївна, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
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6.«Мережна парадигма управління освітою в умовах становлення медіа-
освітнього простору: філософсько-освітній аспект аналізу» 
Колесник Ольга Олегівна, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
 
7.«Особливості патріотичного виховання учнів в умовах нових освітніх змін» 
Коробка Людмила Петрівна, директор НВК № 66 м. Дніпропетровська. 
8.«Створення моделі інноваційного навчального закладу через педагогічний 
експеримент» 
Кульбач Лариса Михайлівна, директор спеціалізованої ЗОШ № 134 
м. Дніпропетровська . 
9.«Формування ціннісних орієнтирів школярів в умовах освіти для сталого 
розвитку» 
Куржанова Наталія Іванівна, директор ЗОШ № 3 м. Марганця. 
10.«Особливості розвитку школи сільського регіону в умовах інноваційних 
освітніх змін» 
Кушнерик Петро Степанович, директор Панасівської СЗШ 
Новомосковського району. 
11.«Управління інноваційним розвитком виховної системи 
загальноосвітнього навчального закладу» 
Майоренко Лідія Миколаївна, заступник директора з виховної роботи 
комунального закладу «Верхньодніпровська школа № 1». 
12.«Проектні технології в управлінській діяльності керівника сучасної 
школи»  
Масловська Наталя Анатоліївна, директор Булахівської СЗШ 
Павлоградського району. 
13.«Створення умов для розвитку творчих здібностей учнів в умовах 
модернізації шкільної освіти» 
Нагай Людмила Володимирівна,  директор НВК № 3 м. Дніпродзержинська. 
14. «Сучасний навчальний процес: інноваційні аспекти» 
Нехороша Майя Іовна, завідувач НМЛ моніторингу якості  освіти та 
зовнішнього оцінювання ДОІППО. 
15.«Інтеграція основних засад сталого розвитку у зміст ліцейської освіти» 
Новохатна Дарія Анатоліївна, директор фінансово-економічного ліцею 
м. Дніпропетровська 
16.«Психолого-педагогічні моніторингові дослідження розвитку особистості 
вчителя та учня в умовах експериментальної діяльності навчального закладу» 
Паливода Юлія Сергіївна, практичний психолог СЗШ № 114 м. Кривого 
Рогу. 
17.«Вплив інноваційних педагогічних технологій на розвиток сучасного 
освітнього закладу» 
Світлична Олена Василівна, директор СЗШ № 62 м. Дніпропетровська. 
18.«Створення інноваційної системи розвитку особистості учня на засадах 
педагогіки родинності» 
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Сідаш Наталія Василівна, директор Веселівської  СЗШ Межівського 
району. 
19.«Філософські засади застосування інноваційних управлінських парадигм в 
освіті» 
Ситченко Євген Геннадійович, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
20.«Дослідження якості навченості учнів 5. 9 класів» 
Снігур Наталія Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Гвардійської СЗШ Новомосковського району. 
21.«Сучасні технології педагогічних вимірювань і управління якістю освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах» 
Сотнічук Інна Анатоліївна, методист НМЛ моніторингу якості  освіти та 
зовнішнього оцінювання ДОІППОм. Дніпроперовськ. 
22.«Розвиток творчої особистості учня в умовах школи сільського регіону» 
Усик Галина Олексіївна, директор Калинівської СЗШ Широківського району 

23.«Оновлення управлінської діяльності керівника загальноосвітнього 
навчального закладу засобами інноваційної педагогіки» 
Фетисова Єлизавета Олексіївна, директор СЗШ № 69 м. Дніпропетровська. 
24.«Реалізація компетентнісного підходу в сучасній школі» 
Шилінська Олена Іванівна, заступник директора школи з виховної роботи 
КЗСЗШ № 8 м. Дніпродзержинська. 
 
 
 

Секція 3 
(І корпус, ауд. 121) 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ НОВИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Керівник секції: Шабаєва Людмила Миколаївна, завідувач відділу 
виховних технологій кафедри управління загальноосвітніми навчальними 
закладами ДОІППО. 
Секретар: Рига Тетяна Василівна, методист відділу виховних технологій 
кафедри управління загальноосвітніми навчальними закладами ДОІППО. 
 
1.«Виховання громадянськості в учнів молодшого підліткового віку за умов 
вчительсько-батьківської взаємодії» 
Кіян Ольга Іванівна, старший науковий співробітник відділу інноваційної 
діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат 
педагогічних наук, м. Київ. 
2.«Управління виховними системами загальноосвітнього навчального 
закладу» 
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Арцинєєва Дар’я Володимирівна, заступник директора з виховної роботи 
Новопільського НВК Криворізького району. 
3.«Соціальний проект як засіб формування лідерських якостей 
старшокласників» 
Беспалова Світлана Володимирівна, методист КПНЗ «Палац творчості дітей 
та юнацтва» Дніпропетровської міської ради. 
4.Мистецтво як засіб самовираження особистості у творчій проектній 
діяльності»  
Бойко Ірина Миколаївна, методист науково - методичного центру 
управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.  
5.«Виховний простір школи – простір творчого розвитку, саморозвитку і 
самореалізації особистості» 
Грекова Ірина Вікторівна,старший викладач кафедри управління закладами 
освіти ДОІППО. 
6.«Формування соціального досвіду підлітка в умовах позашкільної 
діяльності» 
Гут Олена Анатоліївна, директор КПНЗ «Центр позашкільної роботи та 
дитячої творчості «АЛЬТАЇР» Дніпропетровської міської ради. 
7.«Організація та проведення еколого-патріотичних акцій та заходів щодо 
формування здорового способу життя» 
Жуковцова Алла Григорівна, заступник директора з навчально – виховної 
роботи КЗО «Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю». 
8.Форми та методи організації виховного процесу у школі» 
Ковтун Наталія В’ячеславівна, заступник директора з НВР КЗО «Майська 
середня загальноосвітня школа». 
9.«Інновації в освіті та здоров’я дітей» 
Крижанівська Тетяна Віталіївна, професор кафедри колекційної 
педагогіки, доктор медичних наук, професор ДОІППО. 
10.«Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів» 
Кушнікова Світлана Вікторівна, старший викладач кафедри педагогіки і 
психології. 
11.«Інноваційна система виховної роботи на основі технології психолого-
педагогічного проектування» 
Ляшенко Андрій Хомич, директор школи, Терещенко Наталія Миколаївна, 
заступник директора з виховної роботи КЗ «Дніпровська середня 
загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської 
районної ради.  
12.«Педагогічна технологія формування в учнів адекватної самооцінки» 
Нечипоренко Костянтин Сергійович, заступник директора з виховної 
роботи Комунального закладу «Хортицький національний навчально-
реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради 
м. Запоріжжя. 
13.«Саморозвиток особистості у медіа освітньому просторі»  
Петренко Наталія Вікторівна, здобувач ДОІППО, м. Дніпропетровськ. 
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14.«Управлінські інновації у проблемному полі філософії виховання» 
Сагуйченко Валентина Володимирівна, доцент кафедри філософії освіти 
ДОІППО.  
15.«Соціалізація учнівської молоді в системі позашкільної освіти в контексті 
розвитку учнівського самоврядування» 
Сальнікова Оксана Олександрівна, методист КПНЗ «Міський палац дітей та 
юнацтва» Дніпропетровської міської ради, координатор Парламенту дітей та 
учнівської молоді м. Дніпропетровська. 
16.«Управління системою виховної роботи в середній загальноосвітній 
школі»  
Саньжапова Тетяна Миколаївна, директор Комсомольської сзш 
Юр’ївського району Дніпропетровської області. 
 
17«Використання здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховному 
процесі  початкової школи» 
Світич Світлана Анатоліївна,  науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії здоров’язберігаючих освітніх технологій кафедри  філософії і 
культури здоров’я Дніпропетровського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
18.«Впровадження моніторингу вихованості учнів як засіб розвитку виховної 
системи школи» 
Скриннікова Наталя Миколаївна. заступник директора з виховної роботи 
Красінської СЗШ Криворізького району. 
19.«Кінолекторій як ефективна модель виховної діяльності у сучасному 
навчальному закладі» 
Собко Олена Іванівна, пошукач кафедри філософії освіти ДОІППО. 
20.«Модель виховної роботи «Я – людина, патріот, громадянин, сім’янин» 
Шабаєва Людмила Миколаївна, завідувач відділу виховних технологій 
кафедри управління закладами освіти ДОІППО 
21.«Впровадження нових соціально-педагогічних технологій у формування 
соціальної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів» 
Яшина Олена Миколаївна, методист відділу виховних технологій кафедри 
управління закладами освіти ДОІППО. 
22.«Соціальна діяльність учнів як форма реалізації суспільної позашкільної 
освіти»  
Шибка Ольга Сергіївна, методист, керівник гуртка КПНЗ «Міська станція 
юних техніків» Дніпропетровської міської ради.  
23.«Вдосконалення форм виховної роботи гуртка радіоелектроніки»  
Шибка Григорій Іванович, керівник гуртка-методист КПНЗ «Міська станція 
юних техніків» Дніпропетровської міської ради.  
 
 

Секція 4 
(І корпус, ауд. 70) 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Керівник секції: Пушкін Віктор Юхимович, професор, завідувач кафедри 
історії та політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий 
університет», директор Інституту гуманітарних проблем.  
Секретар: Чекушина Юлія Миколаївна, професор кафедри історії та 
політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»; 
   Чорнобай Павло Олексійович, доцент кафедри історії та 
політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». 
 
1.«Інтеграція загальноосвітньої і професійної підготовки учня професійно-
технічного навчального закладу» 
Євтушенко Олена Василівна, Криворізький навчально-виробничий центр, 
м. Кривий Ріг. 
2.«Формування стандарту робітника на сучасному етапі розвитку 
суспільства»  
Легун Віктор Трохимович, Криворізький навчально-виробничий центр, 
м. Кривий Ріг. 
3.«Гендерні аспекти сучасної здоров’язберігаючої освіти» 
Мікулак Наталія Михайлівна, доцент кафедри філософії і культури здоров’я 
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
4.«Проектування педагогічної практики майбутніх учителів філологічних 
спеціальностей: компетентнісний підхід»  
Мішеніна Тетяна Михайлівна, доцент кафедри української мови 
Криворізького педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» 
5.«Інноваційна практика організації виховного процесу в умовах школи-
інтернату» 
Позднякова Олена Леонтіївна, заступник директора з вищої та 
професійної освіти Комунального закладу «Хортицький національний 
навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної 
ради 
6.«Роль інноваційних технологій в організації ефективної професійної освіти» 
Савченко Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри філософії і культури 
здоров’я Дніпропетровського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
7.«Інноваційні технології викладання хімії у педагогічному коледжі»  
Язикова Євгенія Володимирівна, викладач хімії та безпеки життєдіяльності 
педагогічного коледжу при Дніпропетровському національному університеті 
ім. О.Гончара 
8. «Вивчення історії наукових шкіл як засіб поглибленого освоєння професії 
та виховний процес» 
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Швидько Ганна Кирилівна, професор кафедри історії та політичної теорії 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», завідувач кафедри 
історії і культури Придніпров’я Інституту гуманітарних проблем 
9. «Методологічні семінари викладачів гуманітарних кафедр» 
Галь Богдан Олександрович, доцент кафедри історії та політичної теорії 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 
10. «Инновационная технология управления и коммуникативная 
компетентность менеджера» 
Загуменнова Алина Владимировна, студентка V курса строительного 
факультета Приднепровской государственной академии строительства и 
архитектуры 
11. «Мовна особистість викладача у вищій школі» 
Ігнатьєва Світлана Євгенівна, професор кафедри історії та політичної теорії 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»  
12. «Сучасні педагогічні технології у вищій школі в умовах модернізації 
освіти» 
Лучанінова Ольга Петрівна, доцент кафедри інженерної педагогіки 
Національної металургійної академії України 
13. «Інноваційні технології: застосування кейс-методу у ВТНЗ» 
Лучанінова Ольга Петрівна, доцент кафедри інженерної педагогіки 
Національної металургійної академії України, Богдан Валентина Євгенівна, 
студентка IV курсу гуманітарного факультету Національної металургійної 
академії України 
14. «Роль Народного музею історії ім. О.М. Поля у навчально-виховній 
роботі» 
Нікітенко Ігор Святославович, доцент, завідувач НМІ ім. О.Поля 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»; Зимницька 
Світлана Павлівна, методист Центру культури української мови імені Олеся 
Гончара Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 
15. «Дистанційна освіта студентів: проблеми і перспективи» 
Первий Геннадій Леонідович, доцент кафедри історії та політичної теорії 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 
16. «Студентська наукова робота – дієвий засіб виховної роботи» 
Перетокіна Віра Федорівна, доцент кафедри іноземних мов 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; 
Перетокін Андрій Геннадійович, доцент кафедри українознавства 
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; Дірявка 
Юрій Павлович, доцент кафедри українознавства Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури  
17. «Военно-патриотическое воспитание студенческой молодёжи в 
современных условиях» 
Поух Анатолий Владимирович, доцент кафедры истории и политической 
теории Государственного ВУЗ «Национальный горный университет» 
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18. «Вплив засобів прикладних видів гімнастики на пізнавальну діяльність 
студентів» 
Сорока Володимир Іванович, старший викладач кафедри гімнастики 
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту; 
Сорока Олена Ігорівна, старший викладач кафедри гімнастики 
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту 
19. «Вплив занять спортивною аеробікою на фізичний стан студенток вищих 
навчальних закладів» 
Сорока Олена Ігорівна, старший викладач кафедри гімнастики 
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту; 
Сорока Володимир Іванович, старший викладач кафедри гімнастики 
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту 
20. «Развитие навыков научной работы у школьников и студентов» 
Толстых Ирина Васильевна, доцент, учитель-методист НВК «Технико-
экономический лицей» № 61 
21. «Виховний потенціал мовного центру вищого навчального закладу» 
Цюп’як Ірина Костянтинівна, доцент кафедри історії та політичної теорії 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 
22. «Концепція формування, а також впровадження спецкурсів (за вибором 
студента) гуманітарного та соціально-економічного циклу» 
Чекушина Юлія Миколаївна, професор кафедри історії та політичної теорії 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 
23. «Освіта як цінність, послуга або інвестиція?» 
Чернова Любов Євсіївна, доцент кафедри філософії та політології 
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури 
24. «Сучасні підходи до вивчення механізмів впливу емоційного інтелекту на 
успішність життєдіяльності студента» 
Четверик-Бурчак Аліна Григорівна, викладач кафедри педагогічної та 
вікової психології Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара 
25. «Тренінгова робота на практичних заняттях з дисципліни «Історія 
української культури» 
Чорнобай Павло Олексійович, доцент кафедри історії та політичної теорії 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 
 
 
 
 
Електронний варіант матеріалів конференції буде розміщено на сайті 
кафедри історії та політичної теорії Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет» у розділі «Новини кафедри» – ipt.nmu.org.ua 
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