Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Звітно-наукова конференція
викладачів, аспірантів і докторантів
НПУ імені М.П. Драгоманова
за підсумками наукових досліджень 2017 року

«Єдність навчання і наукових досліджень –
головний принцип університету»

14 - 19 травня 2018 року

Київ
2018

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

15 травня 2018 р.

14:00 – Загальноуніверситетьске

пленарне засідання

Актова зала центрального корпусу університету
13:00 – початок реєстрації

Регламент роботи:

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.
Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.
Участь у дискусії

та обговоренні – до 5 хв.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Андрущенко В.П., доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент
НАН України, ректор НПУ імені М.П Драгоманова (голова оргкомітету)
Андрусишин Б.І., доктор історичних наук, професор, декан факультету політології та права НПУ імені
М.П. Драгоманова
Боднар К.А., кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури
Бондар В.І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, декан факультету педагогіки і
психології НПУ імені М.П. Драгоманова
Бондаренко В.Д., завідувач кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова, член-кореспондент
НАПН України, доктор філософських наук, професор
Булах І.С., доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології НПУ імені
М.П. Драгоманова
Вернидуб Р.М., доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи
НПУ імені М.П. Драгоманова
Ветров І.Г., кандидат історичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи
гуманітарних факультетів НПУ імені М.П. Драгоманова
Висоцький А.В., доктор філологічних наук, професор, декан факультету української філології та
літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова
Горбачук І.Т., кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри методології та
методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи, голова трудового колективу
НПУ імені М.П. Драгоманова
Даниленко В.М., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
кафедри історії та етнополітики НПУ імені М.П. Драгоманова
Дробот І.І., доктор історичних наук,
науки НПУ імені М.П. Драгоманова

професор,

декан

факультету

філософської

освіти

і

Євтух В.Б., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету
соціально-економічної освіти та управління НПУ імені М.П Драгоманова
Жалдак М.І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри
теоретичних основ інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова
Зернецька А.А., доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології
НПУ імені М.П. Драгоманова
Сергієнко В. П., доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту
неперервної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова
Корець М.С., доктор педагогічних наук, професор, проректор
адміністративно-господарчої роботи НПУ імені М.П. Драгоманова

з

науково-педагогічної

та

Кудін А.П, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з дистанційної освіти та інноваційних
технологій навчання НПУ імені М.П. Драгоманова
Лавриненко В.Г., кандидат
НПУ імені М.П. Драгоманова

історичних

наук,

професор, проректор з

Лупаїн М.Л., асистент кафедри математичного аналізу
НПУ імені М.П. Драгоманова (вчений секретар оргкомітету)

та

міжнародних зв’язків

диференціальних

рівнянь

Мацько Л.І., доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри
стилістики української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія
Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова
Падалка О.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач
кафедри економіки освіти НПУ імені М.П. Драгоманова
Турчинова Г.В., кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничо-географічної освіти
та екології НПУ імені М.П. Драгоманова
Працьовитий М.В., доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного
факультету НПУ імені М.П. Драгоманова
Савельєв В.Л., доктор історичних наук, професор, декан факультету магістратури, аспірантури і
докторантури НПУ імені М.П. Драгоманова
Савенкова Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки НПУ імені
М.П. Драгоманова
Синьов В.М, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, декан факультету
корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова
Сушко О.О., доктор історичних
НПУ імені М.П. Драгоманова

наук,

професор,

декан

факультету

історичної

освіти

Тимошенко О.В., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту
НПУ імені М.П. Драгоманова
Торбін Г.М., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ імені
М.П. Драгоманова (заступник голови оргкомітету)
Панченко Л. М., кандидат філософських наук, доцент, вчений секретар НПУ імені М.П. Драгоманова
Федоришин В.І., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія
Авдієвського
Франчук В. М.,
кандидат
НПУ імені М.П. Драгоманова

педагогічних

наук,

Ширяєва
Л.М.,
кандидат
психологічних
факультету НПУ імені М.П. Драгоманова

доцент,

наук,

декан

факультету

професор,

декан

інформатики

вечірнього

Шут М.І., доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри
загальної і прикладної фізики НПУ імені М.П. Драгоманова

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

1. Андрущенко В.П., ректор Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор
філософських наук, професор
Єдність навчання та наукових досліджень - головний принцип університету
2. Торбін Г.М., проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор
фізико-математичних наук, професор
Науково-дослідна робота в НПУ імені М.П. Драгоманова: досягнення,
виклики та перспективи
3. Бондаренко В.Д., завідувач кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова,
член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор
Українська держава і автокефалія православних в Україні
4. Федоришин В.І., декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського,
доктор педагогічних наук, професор
Україна в контексті європейського простору: спільні цінності освіти та
мистецтва
5. Андрусишин Б.І., доктор історичних наук, професор, декан факультету
політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова
Проблема революції та «громадянської війни» в сучасній українській
історіографії
6. Струтинська О.В, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана
факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова
Перспективи використання робототехніки в освітній галузі
7. Нестерова М.О., доктор філософських наук, доцент кафедри
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Досвід розробки та впровадження модуля Жана Моне

управління,

ВЕСНЯНА ШКОЛА АКАДЕМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Відділ міжнародних зв’язків за підтримки Ради молодих вчених, кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики, кафедри методології
науки та міжнародної освіти ініціюють проведення Весняної школи академічного
розвитку.
Метою школи є підвищення академічного потенціалу викладачів Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та створення мережі агентів
інтернаціоналізаційних змін на факультетах, що сприятиме підвищенню
міжнародного іміджу університету та інтенсифікації участі у міжнародних
грантових програмах та проектах.
Програма школи
Модуль 1
Академічна доброчесність (15 травня об 11:00)
 Міжнародні стандарти академічної доброчесності.
 Scopus та Web of Science: міфи та реальність.
 Стилі цитування та особливості цитування «складних випадків» (вторинних
джерел, перекладів, соцмереж тощо)
Модуль 2
Академічний розвиток (22 травня об 11:00)
1. Правила складання мотиваційних листів.
2. Правила складання CV (резюме, відмінність від автобіографії)
3. Конкурс для молодих вчених МОН України: покрокова інструкція
Модуль 3
Міжнародна академічна комунікація (29 травня об 11:00)
1. Ділове листування.
2. Прийом іноземних колег на факультеті, презентація власних досліджень та
діяльності факультетів/кафедр.
3. Візуалізація міжнародних проектів.
Модуль 4
Академічна мобільність (5 червня об 11:00)
1. Академічна мобільність: види, типи, умови.
2. Програми академічної мобільності в НПУ імені М.П. Драгоманова
3. Вручення сертифікатів.
Тривалість одного модуля – 2-3 години один раз на тиждень в період з 15 травня
по 5 червня 2018 року (ауд. 340 ЦК). Реєстрація учасників буде проводитись через
гугл-форму. Випускники Весняної школи академічного розвитку по закінченню
отримають сертифікати учасників. Участь у Весняній школі академічного розвитку є
безкоштовною.

КРУГЛИЙ СТІЛ

16 травня 2018 р. з 14:00 до 16:00
вул. Пирогова, 9, Наукова бібліотека, зал №2.
Рада молодих вчених Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, Асоціація наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і
молодих учених міста Києва за сприяння Ради молодих учених при МОН та
Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Союз обдарованої молоді»
проводитимуть міжуніверситетський круглий стіл «ВІДКРИТА НАУКА».
Головна мета проведення круглого столу – обговорення проблем і можливостей
українських молодих вчених.
Питання для обговорення:
1. Вплив концепції «Відкрита наука» на освіту і науку у Європі та Україні
2. Міжнародні журнали та наукометричні бази: міфи і реальність
3. Академічна мобільність: види, типи, умови
4. Підготовка і реалізація міжнародних проектів «Еразмус +»

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФРЕНЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТАХ
Назва факультету

Факультет
іноземної філології

Факультет
педагогіки та
психології

Дата, час і місце проведення
пленарного засідання

16 травня 2018 року,
о 12:30 (ауд. 6-10)
вул. Тургенівська,
8/14

14 травня 2018 року,
об 11:00 (ауд. 11-8)
вул. Тургенівська,
8/14

16 травня 2018 року,
Факультет

о 12:00 (ауд. 9-7)

політології та права

вул. Тургенівська,
8/14

секційних засідань (за окремими програмами)
1. Кафедра англійської філології
17 травня 2018 року о 12:00 (ауд. 5-1)
2. Кафедра загального мовознавства і германістики
17 травня 2018 року о 12:00 (ауд. 6-3)
3. Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням
16 травня 2018 року о 15:00 (ауд. 6-12)
4. Кафедра методики викладання іноземних мов
16 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 5-9)
5. Кафедра методики викладання світової літератури
16 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 6-7)
6. Кафедра романо-германської філології
16 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 5-7)
7. Кафедра російської та зарубіжної літератури
18 травня 2018 року о 15:00 (ауд. 5-11)
8. Кафедра слов’янських мов
16 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 14-12)
9. Кафедра східних мов
18 травня 2018 року о 12:00 (ауд. 5-2)
10. Кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства
та перекладу
16 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 5-12)
1. Кафедра педагогіки і методики початкового навчання
16 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 11-1)
2. Кафедра практичної психології
16 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 10-6)
3. Кафедра української мови та методики навчання
14 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 11-9)
4. Кафедра образотворчого мистецтва
16 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 10-12)
5. Кафедра іноземних мов та методики навчання
14 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 10-1)
6. Кафедра психології і педагогіки
14 травня 2018 року о 12:30 (ауд. 10-8)
7. Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ
життя та здоров’я
14 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 14-4)
8. Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та
дитячої творчості
17 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 14-7)
9. Кафедра методик та технологій дошкільної освіти
14 травня 2018 року о 12:30 (ауд. 9-12)
1. Кафедра теорії та історії держави і права
16 травня 2018 року 15:00-18:00 (ауд. 9-8)
2. Кафедра політичних наук
16 травня 2018 року 15:00-18:00 (ауд. 9-7)
3. Кафедра галузевих юридичних дисциплін
16 травня 2018 року 15:00-18:00 (ауд. 9-6)
1. Кафедра історії України
16 травня 2018 року о 13.00 (ауд. 31)
2. Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і

Факультет
історичної освіти

16 травня 2018 року,
о 09:30
вул. Освіти, 6

гендерної освіти
16 травня 2018 року о 13.00 (ауд. 47)
3. Кафедра міжнародних та регіональних студій
16 травня 2018 року о 14.00 (ауд. 20)
4. Кафедра історії та археології слов’ян
16 травня 2018 року о 13.00 (ауд. 24)

5. Кафедра всесвітньої історії
16 травня 2018 року о 13.00 (ауд. 40)
6. Джерелознавства та СІД
17 травня 2018 року о 13.30 (ауд. 30)
7. Етнології та краєзнавства

16 травня 2017 року,
Факультет

о 12:00 (ауд. 129)

магістратури,

вул. Пирогова, 9

аспірантури і
докторантури

Факультет
української

16 травня 2018 року,

філології та

об 11:00 (ауд. 7-3)

літературної

вул. Тургенівська,

творчості імені

8/14

Андрія Малишка

Факультет
філософської освіти
і науки

Інженерно-педагогічний факультет

16 травня 2018 року,
о 12:00 (ауд. 2-18)
вул. Тургенівська,
8/14

17 травня 2018 року,
о 14:00 (ауд. 406)
вул. Л. Курбаса, 2А

16 травня 2018 року о 13.00 (ауд. 28)
1. Кафедра кафедра методології науки та міжнародної
освіти
17 травня 2018 року 12:00 (ауд. 129)
2. Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики
17 травня 2018 року 12:00 (гум. корп., ауд. 2-12)
3. Кафедра педагогіки і психології вищої школи
17 травня 2018 року 12:00 (гум. корп., ауд. 3-9)
1. Кафедра української літератури
17 травня 2018 року 15:00-19:00 (ауд. 7-12)
2. Кафедра української мови
17 травня 2018 року 13:00 (ауд. 7-8)
3. Кафедра стилістики української мови
16 травня 2018 року 12:20 (ауд. 8-9)
4. Кафедра культури української мови
16 травня 2018 року 12:30 (ауд. 7-9)
5. Кафедра методики української мови і літератури
16 травня 2018 року 12:30 (ауд. 8-11)
6. Кафедра історії та етнополітики
16 травня 2018 року 12:30 (ауд. 8-2)
7. Кафедра журналістики
16 травня 2018 року 11:00 (ауд. 8-1)
1. Кафедра філософії
16 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 3-13)
2. Кафедра культурології
16 травня 2018 року
3. Кафедра релігієзнавства
16 травня 2018 року
4. Кафедра історії та філософії історії
16 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 15-7)
5. Кафедра філософської антропології
17 травня 2018 року, 15:00 (ауд.14-11)
6. Кафедра етики та естетики
17 травня 2018 року, 15:00 (ауд. 2-19)
7. Кафедра дизайну та реклами
16 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 3-2)
8. Кафедра психології
16 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 8-5)
1. Кафедра теорії і методики технологічної освіти,
креслення та комп’ютерної графіки
16 травня 2018 року, 15:00 (ауд. 4.6)
2. Кафедра інформаційних систем і технологій
16 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 2-17)
3. Кафедра промислової інженерії та сервісу
16 травня 2018 року, 14:00 (кафедра ПІС)
4. Кафедра загальнотехнічних дисциплін
16 травня 2018 року, 14:00 (конференц-зал)
5. Кафедра теорії та методики професійної підготовки
16 травня 2018 року, 14:00 (кафедра)
6. Кафедра прикладних природничо-математичних
дисциплін
17 травня 2018 року, 15:00 (кафедра)

Факультет
природничо-геогра
фічної освіти та
екології

16 травня 2018 року,
о 13:00 (ауд. 206)
вул. Пирогова, 9

1. Кафедра хімії
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 416)
2. Кафедра біології
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 209)
3. Кафедра географії
17 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 33)
4. Кафедра екології
17 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 53)
5. Кафедра психолого-педагогічних дисциплін
16 травня 2018 року, 12:30 (ауд. 44)
6. Кафедра туризму

Факультет
соціально-економіч
ної освіти та
управління

Фізико-математичн
ий факультет

17 травня 2018 року,
об 11:00 (ауд. 57)
вул. Освіти, 6

16 травня 2018 року,
о 14:00 (ауд. 431)
вул. Пирогова, 9

17 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 44)
1. Кафедра соціології
16 травня 2018 року о 12:30 (вул. Саратівська, 20, ауд. 201,
кафедра соціології)
2. Кафедра соціальних та публічних комунікацій
16 травня 2018 року о 12:00 (вул. Саратівська, 20, бібліотека)
3. Кафедра соціальної політики
17 травня 2018 року о 14:00 (вул. Освіти, 6, кафедра
соціальної політики)
4. Кафедра соціальної педагогіки
16 травня 2018 року о 12:30 (вул. Освіти, 6, кафедра
соціальної педагогіки)
5. Кафедра теорії та технології соціальної роботи
17 травня 2018 року о 14:00 (ауд. 55, кафедра теорії та
технології соціальної роботи)
6. Кафедра управління, інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції
16 травня 2018 року о 13:00 (вул. Саратівська, 20, Зала
засідань)
7. Кафедра менеджменту та інноваційних технологій
соціокультурної діяльності
16 травня 2018 року о 14:00 (вул. Саратівська, 20, ауд. 301,
кафедра менеджменту та інноваційних технологій
соціокультурної діяльності)
8. Кафедра економіки освіти
17 травня 2018 року о 14:00 (вул. Саратівська, 20, ауд. 201а,
кафедра економіки освіти)
9. Кафедра економічної теорії
16 травня 2018 року о 14:00 (вул. Тургенівська, 8/14, ауд.
3-15, кафедра економічної теорії)
1. Кафедра вищої математики
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд.456)
2. Кафедра методики навчання математики
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд.419)
3. Кафедра загальної та прикладної фізики
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд.320)
4. Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та
астрономії
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд.452)
5. Кафедра методології та методики навчання
фізико-математичних дисциплін вищої школи
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд.334)
6. Кафедра математичного аналізу та диференціальних
рівнянь
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд.448)
7. Кафедра теорії та методики навчання фізики і
астрономії
16 травня 2018 року, 12:00 (ауд.314)

Факультет

16 травня 2018 року,

корекційної

о 13:00 (ауд. 12-8)

педагогіки та

вул. Тургенівська,

психології

8/9

Факультет мистецтв

19 травня 2018 року,

імені Анатолія

о 11:00 (ауд.4.13)

Авдієвського

вул. Тургенівська, 11

Факультет
інформатики

Факультет
фізичного
виховання та
спорту

16 травня 2018 року,
о 14:30 (ауд. 340)
вул. Пирогова, 9

14 травня 2018 року,
о 10:00
(конференц-зал)
вул. Тургенівська,
3/9

Навчально-наукови

17 травня 2018 року,

й інститут

о 12:30 (ауд. 103)

неперервної освіти

вул. Пирогова, 9

1. Кафедра логопедії
16 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 12-8)
2. Кафедра ортопедагогіки та реабілітології
16 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 3-Ц)
3. Кафедра психокорекційної педагогіки
16 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 13-3)
4. Кафедра спеціальної психології та медицини
16 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 13-2)
5. Кафедра сурдопедагогіки імені М.Д.Ярмаченка
17 травня 2018 року, 10:00 (ауд. 13-8)
6. Кафедра тифлопедагогіки
17 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 13-7)
1. Кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового
співу і диригування
19 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 4-10)
2. Кафедра педагогіки мистецтва і фортепіанного
виконавства
19 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 3-9)
3. Кафедра інструментального та оркестрового
виконавства
19 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 2-1)
4. Кафедра теорії та історії музики
19 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 3-2)
5. Кафедра хореографії
19 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 4-1)
6. Кафедра теорії та методики постановки голосу
19 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 2-4)
7. Навчально-науково практичний центр
19 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 1-6)
1. Кафедра теоретичних основ інформатики
16 травня 2018 року, 16:00 (ауд. 229)
2. Кафедра інформаційних технологій і програмування
16 травня 2018 року, 16:00 (ауд. 228)
3. Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх
вимірювань
16 травня 2018 року, 15:30 (ауд. 1-14)
4. Кафедра програмної інженерії
17 травня 2018 року, 15:30 (ауд. 1-51)
5. Кафедра інноваційних технологій викладання
загальноосвітніх дисциплін
16 травня 2018 року, 15:30 (ауд. 338)
1. Кафедра біологічних основ фізичного виховання та
спортивних дисциплін
14 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 3-51)
2. Кафедра фізичної реабілітації
14 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 3-52)
3. Кафедра фізичного виховання та здоров`я
14 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 3-52)
4. Кафедра футболу
14 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 1-7)
5. Кафедра теорії і методики фізичного виховання
14 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 3-52)
6. Кафедра фізичного виховання і єдиноборств
14 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 1-7)
7. Кафедра олімпійського та професійного спорту
14 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 3-51)
1. Кафедра педагогічної творчості
17 травня 2018 р. о 14.30, ауд. 3-14
(вул. Тургенівська 8/14, гуманітарний корпус)
2. Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті
17 травня 2018 р. о 14.00, ауд. 5.8
(вул. Пирогова, 9, центральний корпус)
3. Кафедра освіти дорослих
17 травня 2018 р. о 14.00, ауд. 101
(вул. Пирогова, 9, центральний корпус)

16 травня 2018 року,
Факультет

о 14:00

психології

(конференц-зала)
вул. Саратівська, 20

1. Кафедра теоретичної та консультативної психології
17 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 213)
2. Кафедра психосоматики та психологічної реабілітації
17 травня 2018 року, 14:00 (ауд. 214)
3. Кафедра загальної і соціальної психології та
психотерапії 18 травня 2018 року, 13:00 (ауд. 204)

Кафедра цивільного

7 травня 2018 року,

захисту населення та

о 14:00 (ауд. 14-6)

безпеки

вул. Тургенівська, 8/14

життєдіяльності

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 12:30
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 6-10
1. Іванова Л. П., доктор філологічних наук, професор
Інтегративний потенціал лінгвоімагології
2. Юферева О.В., доктор філологічних наук, доцент
Тенденції розвитку травелогу в блогосфері: між наївним письмом і
«креатив-нон-фікшн»
3. Блинова І.А., кандидат філологічних наук, доцент
Поетика «чорно-гумористичного» спрямування як характерна риса творчого
методу письменника
4. Павлик Н.В., викладач
Комунікативна та структурно-семантична організація фатичних
мовленнєвих актів в англійській та українській мовах (на матеріалі
драматичних творів кінця ХІХ-початку ХХ століть)
5. Позніхіренко Ю.І., старший викладач
Мотиваційна база ергонімів як знаків соціокультурного простору України й
англомовних країн (на матеріалі назв мереж харчування)
6. Кіщенко Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент
Роль образноï метафори у вiдображеннi концептів
7. Микитенко А.В., викладач
Метафоричні та метонімічні моделі назв артефактів в українській, німецькій
та англійських мовах
8. Габрик В.Г., викладач
Роль інформаційних технологій в процесі викладання німецької мови у мовному
ВНЗ
9. Мельник А.О., кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості вивчення історико-літературних періодів у шкільному курсі
«Зарубіжна література»

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
14 травня 2018 р. об 11:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 11-8
1. Матвієнко О.В., доктор педагогічних наук, професор, заступник декана з наукової
роботи та міжнародних зв’язків
Звіт про наукову роботу факультету педагогіки і психології за 2017 рік
2. Бондар В. І., академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету педагогіки і психології
Модернізація педагогічної освіти та особливості її впровадження у підготовку
нового вчителя
3. Яценко Т. С., академік НАПН України, заслужений працівник народної освіти
України, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології,
глибинної корекції та реабілітації Черкаського національного університету
імені Б. Хмельницького
Єдність теорії і практики у глибинній психокорекції
4. Цвєткова Г. Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
і психології дошкільної освіти та дитячої творчості
Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців спеціальності
«Дошкільна освіта» в світлі ключової реформи Міністерства освіти і науки
України «Нова українська школа»
5. Луценко І. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методик та
технологій дошкільної освіти
Індивідуально-психологічні особливості дітей дошкільного віку з родин
учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб та технології взаємодії
6. Шапошнікова І. М., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки і методики початкового навчання
Впровадження нової концепції початкової освіти у професійну підготовку
майбутніх вчителів початкової школи
7. Шевнюк О. Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
образотворчого мистецтва
Інноваційні технології навчання образотворчого мистецтва в контексті
євроінтеграційних освітніх процесів
8. Бернацька О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
іноземних мов та методики навчання
Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності студентів
при організації факультативних занять з англійської мови

9. Митник О. Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної
психології
Розвиток конкурентоспроможності викладача кафедри практичної психології:
реалії та перспективи
10. Лапченко І. О., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри
психології і педагогіки
Психологічна безпека учасників освітнього процесу
11. Страшко С. В., кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри
медико-біологічних і валеологічних основ життя та здоров’я
Соціальна значимість спеціальності «здоров’я людини» у сьогоденних реаліях
12. Семеренко Г. В., кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри
української мови та методики навчання
Рідна українська мова як засіб навчання й виховання в спадщині
В.О. Сухомлинського в контексті нової української школи

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПРАВА
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 12:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 9-7
1. Андрусишин Б. І., декан факультету політології та права, доктор історичних наук,
професор
Конституція 1918 року у контексті державотворення доби Української
національно-демократичної революції 1917-1921 рр.
2. Булда А. А., професор кафедри правознавства, доктор педагогічних наук,
професор
Інтернаціоналізація професійної підготовки майбутніх юристів
3. Варзар І.М., професор кафедри політичних наук, доктор політичних наук,
професор
Теоретико-методологічний інструментарій політичних досліджень перед
викликами оновлення та актуалізації
4. Жмур Ю. М., доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін, кандидат
юридичних наук, доцент
Поняття малолітні та неповнолітні в українському законодавстві та
законодавстві іноземних країн
5. Дмитренко С.П., завідувач кафедри політології і публічного управління та
адміністрування, кандидат політичних наук, доцент
Особливості політичних протестів в Україні початку ХХІ ст.
6. Огірко Р.С., завідувач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат
юридичних наук, доцент
Конституція
Пилипа
Орлика
у
контексті сучасного
українського
конституціалізму

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. об 11:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 7-3
1. Висоцький А.В., декан факультету української філології та літературної творчості,
доктор філологічних наук, професор
Про підсумки науково-дослідної роботи в 2017 році
2. Погребенник В. Ф., професор, доктор філологічних наук
Гуцульщина як текст у творчості І. Франка та С. Вінценза
3. Даниленко В. М., член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук,
професор
Перебудова Михайла Горбачова (1985 – 1991 рр.): антропологічні та
інституційні виміри
4. Козачук Г. О., кандидат філологічних наук, професор
Лексичні елементи західнополіських говірок у «Лісовій пісні» та оповіданнях
Лесі Українки
5. Шеремета В.П., кандидат філологічних наук, асистент
Номінація жінки за віковою характеристикою в українських народних піснях
(лексико-стилістичний аспект)
6. Котляренко С. В., кандидат філологічних наук, доцент
Самостійна робота у лінгводидактичній підготовці студентів-філологів

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 12:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 2-18
1. Дробот І.І., декан факультету філософської освіти і науки, доктор історичних
наук, професор
Організація та розвиток наукової діяльності, виконання наукових проектів
та підготовка наукових кадрів на факультеті філософської освіти і науки
2. Долинська Л.В., заступник декана факультету, кандидат психологічних наук,
професор
Підсумки науково-дослідної роботи за 2017 р. та завдання колективів кафедр
на 2018 р.
3. Бондаренко В.Д., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент
НАПН України
Українська держава і автокефалія православних в Україні
4. Адаменко Н.Б., кандидат філософських наук, доцент
Нові змісти і методики навчання філософії та філософування в процесі
реформування освіти
5. Глушко Т.П., доктор філософських наук, професор
Феномен „економіки уваги” та його соціально-конструктивний потенціал
6. Чорноморець Ю.П., доктор філософських наук, професор кафедри культурології
Джерела ідеологеми „ Москва-Третій Рим” та її сучасні інтерпретації:
релігієзнавчий аналіз
7. Тицький С. І., завідувач кафедри історії та філософії історії, кандидат історичних
наук, доцент
Університет Святого Володимира в етнополітичному просторі міста Києва
1900-1907 рр.
8. Строяновська О.В, кандидат психологічних наук, професор кафедри психології
Специфіка психологічної допомоги в освітньому процесі фахової підготовки
студентів
9. Легенький Ю.Г., доктор філософських наук, професор
Проектні методи дизайну в сучасній освіті
10. Крилова С.А., завідувач кафедри філософської антропології, доктор
філософських наук, професор
Відповіді та виклики сучасного суспільства: магістерські програми кафедри
філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова „Філософська
антропологія і психоаналіз та філософська публіцистика. Філософське
мистецтво і арт-терапія”

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Програма пленарного засідання
17 травня 2018 р. о 14:00
пр-т. Леся Курбаса, 2а, 4-й поверх, ауд.406.
1. Кільдеров Д. Е., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики
технологічної
освіти,
креслення
та
комп’ютерної
графіки,
декан
інженерно-педагогічного факультету
Принципи інтеграції змісту навчального матеріалу в процесі викладання
графічних дисциплін
2. Касперський А.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
прикладних природничо-математичних дисциплін
Інтеграція природничо-математичних і технічних дисциплін як засіб
підвищення
фахової
підготовки
студентів
інженерно-педагогічного
факультету
3. Голіяд І. С., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і
методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Модель єдності навчання і наукових досліджень на інженерно-педагогічному
факультеті
4. Сидорчук Л.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
загально-технічних дисциплін
Проблеми вивчення дисциплін безпеки життя і діяльності людини в умовах
реформування вищої освіти
5. Яшанов С.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
інформаційних систем і технологій
Педагогічні умови використання мережевих навчально-методичних комплексів
у закладах вищої освіти

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 13:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 12-8
1. Синьов В.М., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, декан
факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова
Роль дослідницької діяльності викладачів
і студентів факультету
корекційної педагогіки та психології у розвиткові наукових шкіл
2. Савицький А.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості реалізації уявлень про себе та навколишнє середовище у дітей з
синдромом Дауна на початковому етапі індивідуалізованого навчання
3. Мартиненко І.В., кандидат психологічних наук, доцент
Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з
системними порушеннями мовлення
4. Хворова Г.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Програма
сприяння
формуванню
компетентного
реабілітаційному закладі

батьківства

у

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 14:30
вул. Пирогова, 9, ауд. 340
1. Франчук В. М., декан факультету інформатики Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, професор
Вступне слово
2. Мучник М. М., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедрою програмної
інженерії
Аналіз процесів життєвого циклу програмного забезпечення
3. Франчук Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості навчання студентів магістрів спеціальності 014.09 Середня
освіта курсу “Лінгвістична інформатика”
4. Галицький О. В., аспірант кафедри комп’ютерної інженерії
Управління
електронними
освітніми
ресурсами
з
веб-орієнтованих комп’ютерних систем

використанням

5. Струтинська О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана
факультету інформатики
Перспективи використання технологій тривимірного друкування у процесі
підготовки майбутніх учителів інформатики

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
Програма пленарного засідання
14 травня 2018 р. о 10:00
вул. Тургенівська, 3-9, конференц зал
1. Тимошенко О. В., декан факультету фізичного виховання та спорту, доктор
педагогічних наук, професор
Теорія і методика навчання фізичним вправам учнівської і студентської молоді
на сучасному етапі розвитку суспільства
2. Арефьєв В. Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики фізичного виховання факультету фізичного виховання та спорту
Педагогічні технології реалізації диференційованого фізичного виховання учнів
основної школи. Єдність теорії і практики у глибинній психокорекції
3. Дубогай О. Д., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного
виховання і здоров'я факультету фізичного виховання та спорту
Теоретико-прикладні основи впровадження здоров’язбережувальної технології
«Навчання у русі» у систему «Сім’я-школа»
4. Бережна Т. І., вчений секретар державної наукової установи «Інститут
модернізації освіти», кандидат педагогічних наук
Організаційно-управлінські аспекти керівництва ЗНЗ щодо впровадження
технології «Навчання у русі» в систему здоров’язбереження учнів
5. Почечуєва І. П., директор гімназії № 287, м. Києва, вчитель - методист вищої
категорії, «Відмінник освіти України», «Відмінник Столичної освіти»
Ефективність впровадження технології «Навчання у русі» в систему
профілактики гострих респіраторних інфекцій та грипу у учнів початкової
школи
6. Глоба О. П., доктор педагогічних наук, професор, кафедри ортопедагогіки та
реабілітології, факультет корекційної педагогіки та психології
Біохакінг і сучасні системи контролю (самоконтролю) за станом здоров’я
7. Сущенко Л. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної
реабілітації факультету фізичного виховання та спорту
Ретроспективний аналіз особливостей підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
8. Хорошуха М. Ф., доктор педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ
фізичного виховання та спортивних дисциплін
Про можливості кількісної самооцінки інтегрального (фізичного, психічного,
духовного) здоров’я людини

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 14:00
вул. Саратівська, 20, конференц-зала
1. Гріньова О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та
консультативної психології
Психологічні особливості проектування життєвого шляху особистістю
юнацького віку
2. Крат Д. А., аспірантка кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії
Вплив ЗМІ на масову свідомість у студентському віці
3. Кушмирук Є. С., викладач, аспірант кафедри психосоматики та психологічної
реабілітації
Концепції вивчення психологічного благополуччя
4. Ольшевська Я. О., старший викладач кафедри політичної психології та
соціально-правових технологій
Мотиваційний компонент особистісно-професійної позиції викладачів
гуманітарних дисциплін у ВНЗ
5. Отич Д.Д., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної
психології та психотерапії
Аналіз базових копінг-стратегій особистості
6. Сідун О. Ю., викладач, аспірант кафедри психосоматики та психологічної
реабілітації
Психологічні особливості залежних форм поведінки в юнацькому віці
7. Співак Д. М., старший викладач кафедри політичної психології
соціально-правових технологій
Вплив політичної освіти на становлення моральних цінностей підлітків

та

8. Ткачук Т. О., викладач, аспірант кафедри психосоматики та психологічної
реабілітації
Особливості сімейного функціонування в сім’ях дітей дошкільного віку з
психосоматичними розладами

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 14:00
вул. Пирогова, 9, ауд. 431
1. Требенко О. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана
з наукової та науково-методичної роботи Фізико-математичного факультету
Звіт про наукову роботу фізико-математичного факультету в 2017 році
2. Працьовитий М.В., доктор фізико-математичних наук, професор, декан
фізико-математичного факультету
Професійна діяльність і наукова творчість видатного українського
математика Миколи Феодосійовича Вороного
3. Торбін Г. М., доктор фізико-математичних наук, професор
Про деякі нові результати в теорії перетворень, що зберігають розмірність
Хаусдорфа-Безиковича та їх застосування
4. Misiats Oleksandr, Assistant Professor /Courant Instructor at Courant Institute,
Department of Mathematics and Applied Mathematics, Virginia Commonwealth
University USA
Higher Mathematics Education in the United States of America
5. Стецик С. П, кандидат педагогічних наук, доцент
Платформа Plickers як засіб перевірки знань студентів та учнів з фізики

ФАКУЛЬТЕТ МАГІСТРАТРАТУРИ, АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 12:00
вул. Пирогова, 9, ауд. 129
1. Савельєв В. Л., доктор історичних наук, професор, декан факультету
Перспективи розвитку сучасної молоді: досвід Європейських університетів
2. Свириденко Д. Б., доктор філософських наук, професор кафедри методології
науки та міжнародної освіти, заступник декана факультету
Академічна мобільність по програмі Erasmus +: філософські засади та
особливості реалізації
3. Вашкевич В. М., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Освітня політика та громадське управління – нові освітні програми:
передбачення та вплив
4. Дем’яненко Н. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки і психології вищої школи
Результат внесення терміну «Андрогог» у класифікатор професій України
5. Кивлюк О. П., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
методології науки та міжнародної освіти
Неперервна освіта як основна складова наукового потенціалу дослідників

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 09:30
вул. Освіти, 6, конференц-зала
1. Борисенко В. Й., доктор історичних наук, професор
Білорусь в планах і діях гетьмана Б. Хмельницького
2. Вєтров І. Г., кандидат історичних наук , професор
Відбудова чорної металургії в Україні на завершальному етапі Другої
світової війни (1943-1945): завдання та результати
3. Виговський М.Ю., доктор історичних наук, професор
Методологічні аспекти у вивченні партійно-державної номенклатури
Української РСР 20-50 рр. ХХ ст.
4. Журба М.А., доктор історичних наук, професор
Теоретико-методологічні аспекти дослідження ранньомодерної історії
Польщі
5. Ладиченко Т. В., кандидат історичних наук, професор
Методика викладання контраверсійних питань при вивченні всесвітньої
історії
6. Мелещенко Т. В., кандидат історичних наук, доцент, докторантка
Політика пам'яті та особливості вивчення питань геноцидів в сучасній
українській історичній науці
7. Осмоловський С.О., кандидат історичних наук, доцент
Вплив кейнсіанства на формування економічної політики Західних держав в
30 – 40-х рр. ХХ ст.
8. Потильчак О. В., доктор історичних наук, професор
Полон і полонені в російсько-українській війні 2014-2018 рр.: історичний
вимір і колізії міжнародного гуманітарного права
9. Стоян Т.А., доктор історичних наук, професор
Повсякдення зарубіжних дипломатичних представництв в сучасній Україні
10. Чернега П.М., доктор історичних наук, професор
Національно-культурна політика комуністичного режиму щодо польської
етнічної меншини в Україні (1920 – середина 1930 років)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
16 травня 2018 р. о 13:00
вул. Пирогова, 9, ауд. 206
1. Іваненко С. М., доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов
Європейський досвід викладання іноземних мов та його імплементація в
НПУ імені М.П. Драгоманова
2. Лапига І. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології підготовки фахівців
екологічних і туристичних спеціальностей в університетах Польщі
3. Кравченко А. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму
Проблема крипто валюти у світі та в Україні
4. Прибора Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії
Властивості молока як емульсії

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Програма пленарного засідання
17 травня 2018 р. о 11:00
вул. Освіти, 6, ауд. 57
1. Євтух В.Б., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН
України, декан факультету
Імплементація вітчизняного та зарубіжного співробітництва у навчальному
процесі
2. Бибик Д.Д., старший викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи
Розкриття лідерського потенціалу у майбутніх соціальних працівників в
умовах професійної підготовки
3. Вакуленко О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної
педагогіки
Молодіжна робота в громаді як чинник розвитку молодіжних ініціатив
4. Голубенко Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та
технології соціальної роботи, заступник декана факультету з виховної роботи
Особливості формування студентської активності в умовах неформальної
освіти
5. Лукашевич О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Освіта для розвитку громадянського суспільства
6. Матвійчук Т.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної
політики
Гендерні стереотипи, їх вплив на особливості надання соціальних послуг
7. Нестерова М.О., доктор філософських наук, доцент кафедри менеджменту та
інноваційних технологій соціокультурної діяльності
Досвід розробки та впровадження Модуля Жана Моне «Соціальна
згуртованість в освіті та урядуванні: європейські студії»
8. Падалка О.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, завідувач кафедри економіки освіти
Інноваційна модель розвитку вітчизняної освіти
9. Страшинська Л.В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
економічної теорії
Рroblems of planning human resources in the system of modern management
10. Штепа С.О., кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри
соціальних та публічних комунікацій
Сучасні міграції населення України

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Програма пленарного засідання
17 травня 2018 р. о 12:30
вул. Пирогова, 9, ауд. 103
1. Сергієнко В. П., директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор
педагогічних наук, професор
Вступне слово
2. Гузій Н. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою
педагогічної творчості
Акмеологічні орієнтири педагогічного професіоналізму освітянських кадрів
3. Нестеренко Г. О., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
інновацій та інформаційної діяльності в освіті
Управління інформаційною культурою персоналу як чинник активізації
інноваційної діяльності
4. Слабко В. М., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освіти
дорослих
Формування проектно-технологічної культури майбутнього вчителя
5. Дзюба С.Г., доктор економічних наук, професор
Сучасні тенденції стимулювання науково-дослідної роботи викладачів ВНЗ
6. Богуцький Ю. П., здобувач
Розвиток правової компетентності
післядипломної освіти

керівників

ВНЗ

у

системі

7. Бордюг Н. С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, докторант
Теоретичні і методичні основи підготовки фахівців природоохоронної
галузі до екологічного моніторингу у системі післядипломної освіти
8. Войтовська О. М., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант
Теоретичні і методичні засади професійного розвитку вчителів фізичної
культури в умовах післядипломної педагогічної освіти
9. Толочко С. В., докторант
Модернізація методологічної компетентності викладачів у системі
післядипломної освіти впродовж життя
10. Ткаченко С. П., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант
Теоретико–методичні засади розвитку професійної компетентності
вчителів у системі неперервної освіти

11. Галицький О. В., викладач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в
освіті, аспірант
Використання веб-орієнтованих комп’ютерних систем в освітній
діяльності
12. Охмуш-Ковалевська О. І., старший викладач кафедри інновацій та
інформаційної діяльності в освіті, аспірант
Філософські
основи
самоорганізації
особистості
в
сучасному
інформаційному просторі
13. Зімбалевський О.В., аспірант
Професійна
консультаційна
науково-педагогічна проблема

діяльність

у

галузі

освіти

як

14. Лі Хан, аспірант
Критерії та показники сформованості творчої педагогічної позиції
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
15. Яо Пейгань, аспірант
Сформованість професійного інтересу до педагогічної діяльності у
майбутніх педагогів-хореографів як проблема педагогічної науки і практики
16. Цзі Лей, аспірант
Художньо-педагогічне спілкування у професійній діяльності вчителя
образотворчого мистецтва
17. Навроцька Д. В., аспірант
Управління формуванням професійних компетентностей викладачів в
системі післядипломної освіти
18. Кацеро О. К., аспірант
Аксіологічний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження
професійного вигорання в системі освіти

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО
Програма пленарного засідання
19 травня 2018 р. о 11:00
вул. Тургенівська, 11, ауд. 4-13
1. Гризоглазова Т.І., професор, кандидат педагогічних наук, кафедра педагогіки
мистецтва та фортепіанного виконавства
Презентація навчального посібника «Методика навчання гри на
фортепіано»
2. Щолокова О.П., професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства
Світоглядна спрямованість фахової підготовки вчителя мистецьких
дисциплін
3. Завалко К.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри інструментального
та оркестрового виконавства
Методичне забезпечення навчального процесу зі студентами-скрипалями
4. Козинко Л.Л., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії
Хореографічна культура – проблеми термінологічного визначення
5. Козир А.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики
музичної освіти, хорового співу і диригування
Професійно-особистісний розвиток майбутніх учителів музики в процесі
вивчення диригентсько-хорових дисциплін
6. Савченко Р.А., доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та
методики музичної освіти, хорового співу і диригування
Поетапна методика формування музично-педагогічної компетентності
(МПК) майбутніх педагогів дошкільної освіти
7. Строгаль Т.Ю., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та
історії музики
Застосування синестезійної інтерпретації в роботі з підлітками на уроках
мистецтва

