
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «УЧБОВИЙ ЦЕНТР ПРАТ «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО» 

ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» 

ЛИТОВСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ  

ВИЩА ШКОЛА ЛІНГВІСТИЧНА У ЧЕНСТОХОВІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

ВИЩЕ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. НІКОЛИ ВАПЦАРОВА (РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ) 

КАХУЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Д. ГІЦУ (МОЛДОВА) 

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ) 

 

 

 

ПРОГРАМА  

 

ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 травня - 1 червня 2019 року 

Київ-Ізмаїл – 2019 



2 
 

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член (академік) НАПН України, (голова); 

Гуржій Андрій Миколайович – головний науковий співробітник лабораторії 

електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

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

(заступник голови); 

Биков Валерій Юхимович – директор Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член 

(академік) НАПН України; 

Василенко Наталія Григорівна – державний експерт директорату розвитку 

ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України. 

Кічук Ярослав Валерійович – ректор Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, доктор педагогічних наук, професор; 

Мірошниченко Катерина Борисівна – начальник відділу змісту освіти та  

організації освітнього процесу Головного управління професійної освіти 

директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Чалий Дмитро Сергійович – голова правління ПрАТ «Українське Дунайське 

пароплавство»; 

Чимшир Валентин Іванович – директор Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія», доктор технічних наук, доцент. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Бородієнко Олександра Володимирівна – завідувач лабораторії зарубіжних 

систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент, (голова); 

Вельчев Олег Іванович – в. о. начальника Відокремленого підрозділу 

«Учбовий центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»; 

Герганов Леонід Дмитрович – заступник начальника Відокремленого 

підрозділу «Учбовий центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», доктор 

педагогічних наук, доцент, (заступник голови); 

Делі Іван Іванович – помічник директора з інформаційних технологій 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія»; 

Закатнов Дмитро Олексійович – завідувач лабораторії професійної кар’єри 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник; 

Каленський Андрій Анатолійович – завідувач лабораторії науково-

методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент; 

Кононенко Андрій Геннадійович – завідувач відділу науково-організаційного 

забезпечення Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук; 

Костусєва Наталія Петрівна – директор Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Ізмаїльське вище професійне училище»; 

Лузан Петро Григорович – головний науковий співробітник лабораторії 

науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор; 

Пуховська Людмила Прокопівна – провідний науковий співробітник 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Смирнова Ірина Михайлівна, заступник директора з науково-педагогічної  

роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», доктор педагогічних наук, доцент; 

Чолак Марк Іванович – директор Ізмаїльського агротехнічного коледжу. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 

31 травня 2019 року 
 

Час Захід Місце проведення 

0900–1200 

Науково-практичний семінар 

«Інформаційно-цифровий 

освітній простір України: 

проблеми і перспективи 

розвитку»  

Дунайський інститут 

Національного університету 

«Одеська морська академія» 

м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9. 

0900–1200 

Науково-практичний семінар 

«Інноваційні технології 

підготовки майбутніх 

фахівців у закладах 

професійної та фахової 

передвищої освіти»  

Ізмаїльський агротехнічний 

коледж 

м. Ізмаїл, пр-кт Суворова, 60. 

1400–1800 
Пленарне засідання та 

панельні дискусії  

м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28, 

актова зала. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ 

1330–1400 Реєстрація учасників конференції 

1400–4030 

1430–1530 

Відкриття конференції 

Пленарне засідання 

1530–1600 Кава-брейк 

1600–1800 

 

Панельна дискусія «Розвиток людського капіталу в контексті 

євроінтеграційних процесів» 

1800–1815 Ухвалення рекомендацій конференції 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин 

Виступ під час обговорення у панельній дискусії – до 5 хвилин 

Повідомлення – до 5 хвилин 

Робочі мови конференції: українська, англійська 
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Науково-практичний семінар  

«Інформаційно-цифровий освітній простір України:  

проблеми і перспективи розвитку» 

31 травня (п’ятниця) 

(Дунайський інститут Національного університету  

«Одеська морська академія») 

 

ВИСТУПИ: 

 

 

Цифровізація освіти: проблеми та перспективи розвитку 

Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України. 

 

Роль та місце цифровізації освіти в розвитку людського капіталу  

Гуржій Андрій Миколайович, головний науковий співробітник 

лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України. 

 

Інформаційно-цифровий простір як інструмент реалізації нового 

підходу до управління освітніми процесами закладів вищої освіти  

Чимшир Валентин Іванович, директор Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія», доктор технічних 

наук. 

 

Застосування цифрових ресурсів у професійній підготовці майбутніх 

фахівців морської галузі 

Смирнова Ірина Михайлівна, заступник директора з науково-

педагогічної роботи Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», доктор педагогічних наук, доцент. 

 

Дижитайзинг як проблема інформаційно-цифрових компетентностей 

майбутнього фахівця морської галузі 

Делі Іван Іванович – помічник директора з інформаційних технологій 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» 
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Науково-практичний семінар  

«Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців  

у закладах професійної та фахової передвищої освіти» 

31 травня (п’ятниця) 

(Ізмаїльський агротехнічний коледж) 

 

ВИСТУПИ: 

Концептуальні засади стандартизації фахової передвищої освіти 

Каленський Андрій Анатолійович, завідувач лабораторії науково-

методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.  

 

Стандартизація професійної освіти: від освітніх стандартів до 

стандартів оцінювання результатів навчання 

Лузан Петро Григорович, головний науковий співробітник лабораторії 

науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор. 

 

Організаційно-педагогічні проблеми створення і функціонування 

системи кар’єрного консультування в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти  

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної 

кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

 

SMART-комплекс в освітньому середовищі як чинник розвитку 

особистісних здатностей майбутнього фахівця 

Кононенко Андрій Геннадійович, завідуючий науково-організаційним 

відділом ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

кандидат педагогічних наук. 
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ПРОГРАМА  

ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 

31 травня 2019 року 

(ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», вул. Пароходна, 28, актова зала) 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1400–1430 
 

Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член (академік) НАПН України.  

Вітальне слово: 

Чалий Дмитро Сергійович, голова правління ПрАТ «Українське 

Дунайське пароплавство». 

Вельчев Олег Іванович, в. о. начальника Відокремленого підрозділу 

«Учбовий центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство». 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

1430–1530 

 

ДОПОВІДІ: 
 

Сучасні вимоги ринку праці до кваліфікації і професійної 

компетентності персоналу 

Василенко Наталія Григорівна, державний експерт директорату 

розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України. 
 

Модернізація професійної освіти в умовах сталого розвитку 

Мірошниченко Катерина Борисівна, начальник відділу змісту освіти та  

організації освітнього процесу Головного управління професійної освіти 

директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. 
 

Науково-методичне забезпечення професійного навчання персоналу 

підприємств у контексті цілей сталого розвитку суспільства 

Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член (академік) НАПН України. 
 

Сучасні підходи до формування професійної компетентності екіпажів 

річкових та морських суден (з досвіду ПрАТ «Українське Дунайське 

пароплавство») 

Герганов Леонід Дмитрович, заступник директора Відокремленого 

підрозділу «Учбовий центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», доктор 

педагогічних наук, доцент.  
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

«Розвиток людського капіталу в контексті євроінтеграційних процесів» 

1600–1800 

 

Модератор: Бородієнко Олександра Володимирівна, завідувач 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.  

Експерти: 

Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України; 

Гуменникова Тамара Рудольфівна, директор Придунайської філії 

МАУП, доктор педагогічних наук, професор; 

Гуржій Андрій Миколайович, головний науковий співробітник 

лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України; 

Кічук Ярослав Валерійович, ректор Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор; 

Кічук Надія Василівна, декан педагогічного факультету Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член академії вищої школи України та міжнародної академії соціальних 

і педагогічних наук 

Костусєва Наталія Петрівна, директор Державного професійно-

технічного навчального закладу «Ізмаїльське вище професійне училище». 

Пуховська Людмила Прокопівна, провідний науковий співробітник 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Чимшир Валентин Іванович, директор Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія», кандидат технічних 

наук, доцент; 

Чолак Марк Іванович, директор Ізмаїльського агротехнічного коледжу. 
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УХВАЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ  

ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 

 

ДОПОВІДІ: 

Методика формування професійної компетентності майбутніх 

спеціалістів  з охорони праці 

Абільтарова Ельвіза Нуріївна, доцент кафедри охорони праці, 

Кримський інженерно-педагогічний університет, кандидат педагогічних наук. 
 

Підготовка майбутніх фахівців до підприємницької  діяльності в 

умовах розвитку малого бізнесу: тенденції і перспективи  

Алєксєєва Світлана Володимирівна, старший науковий співробітник 

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.  
 

Інноваційні технології позаурочної діяльності учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти  

Андрощук Ігор Петрович, доцент кафедри технологічної та професійної 

освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету, 

кандидат педагогічних наук. 
 

Принципи розвитку педагогічної взаємодії в системі професійного 

навчання на виробництві  

Андрощук Ірина Василівна, професор кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного 

університету, доктор педагогічних наук, доцент. 
 

Проектна діяльність у закладах професійної освіти і навчання 

Фінляндії  

Базелюк Наталія Валеріївна, старший науковий співробітник 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук. 
 

Цифрова компетентність як складова професійної культури 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Базелюк Олександр Васильович, докторант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук. 
 

Європейський контекст підготовки майбутніх фахівців до 

самореалізації  у сучасних соціально-економічних умовах  
Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.  
 

Використання ІКТ у консультуванні з професійної кар’єри учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Байдулін Валерій Борисович, науковий співробітник лабораторії 

професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 
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Модернізація змісту професійного розвитку педагогів початкової 

школи в умовах реформування освітньої галузі 

Бекірова Аділе Рустемівна, доцент кафедри початкової освіти 

Кримського інженерно-педагогічного університету, кандидат педагогічних наук. 
 

Стан підготовки викладачів професійного навчання в Україні в умовах 

євроінтеграційних процесів  

Белан Владислав Юрійович, молодший науковий співробітник 

лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України. 
 

Формування готовності майбутніх фахівців до застосування 

фізкультурно-оздоровчих технологій 

Беспалова Оксана Олександрівна, викладач кафедри здоров’я, фізичної 

терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 
 

Особливості використання технологій дистанційного навчання при 

підготовці фахівців аграрної галузі 

Блоцький Володимир Іванович, директор ДПТНЗ «Володарський 

професійний аграрний ліцей», аспірант Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 
 

Основні напрями формування професійних компетентностей 

студентів економічних спеціальностей 

Бойко Вікторія Валеріївна, доцент кафедри економіки Національного 

транспортного університету, кандидат економічних наук, доцент. 
 

Тренажерна підготовка фахівців морського профілю на балкері 

«FEDERAL HUNTER» 

Бондаренко В’ячеслав Володимирович, асистент кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Принципи збалансованого розвитку людського капіталу в компаніях: 

аналіз зарубіжного досвіду  
Бородієнко Олександра Володимирівна, завідувач лабораторії 

зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.  
 

Інтернаціоналізація освіти як важливий фактор удосконалення 

професійної підготовки фахівців 

Булда Анатолій Андрійович, професор  кафедри педагогіки і психології 

вищої школи факультету менеджменту освіти та науки Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, 

професор; 



11 
 

Морозова Ольга Олексіївна, доцент  кафедри правознавства факультету 

політології та права Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, кандидат політичних наук, доцент; 

Корецька Аліна Сергіївна, вчитель історії та правознавства школи І–ІІІ 

ступенів № 199 м. Києва. 
 

Роль науково – практичних конференцій у формуванні професійної 

компетентності бакалавра 

Биковець Наталя Петрівна, завідувач кафедри загальнонаукових 

дисциплін Дунайського інституту НУ «ОМА», кандидат технічних наук; 

Черкас Олена  Анатолієвна, доцент кафедри загальнонаукових дисциплін 

Дунайського інституту НУ «ОМА», кандидат фізіко – математичних наук; 

Чумаченко Марія Миколаївна, старший викладач кафедри 

загальнонаукових дисциплін Дунайського інституту НУ «ОМА»; 
 

Особливості формування професійного іміджу фізичних терапевтів 

Бугаєнко Тетяна Вікторівна, викладач кафедри здоров’я, фізичної 

терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного 

університету  імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук. 
 

Історичні аспекти стандартизації професійної освіти  

Ваніна Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії 

науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат економічних 

наук, доцент. 
 

Методологія дослідження проблем професійної освіти на сучасному 

етапі її розвитку: контексти філософського  структуралізму 

Васянович Григорій Петрович, професор кафедри  гуманітарних 

дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор; 

Логвиненко Вікторія Михайлівна, доцент кафедри  гуманітарних 

дисциплін та соціальної роботи Львівського державного  університету безпеки 

життєдіяльності, кандидат філософських наук, доцент. 
 

The IT implementation in the training of futurenavigators  

Вертинський Валерій Йосипович, старший викладач кафедри 

інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія». 
 

Основні напрями реформування професійної підготовки робітників 

морського профілю у Відокремленому підрозділі «Учбовий центр ПрАТ 

«Українське Дунайське пароплавство»: досягнення і перспективи 

Вельчев Олег Іванович, в. о. начальника Відокремленого підрозділу 

«Учбовий центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство». 
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Прийоми вивчення фахівцями морського профілю впливу 

експлуатаційних факторів на температуру повітря на вході в циліндри 

суднових дизелів  

Власов Ігор Валерійович, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Безперервна професійна освіта як світова тенденція 

Вовк Богдан Іванович, старший викладач кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних 

наук. 
 

Підготовка майбутніх судноводіїв у процесі вивчення технічних 

дисциплін: передовий український досвід 

Гайдаржи Анжела Ігорівна, начальник навчально-методичного відділу 

Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія". 
 

Професійна підготовка педагогів фізичного виховання: українсько-

німецький досвід 

Гайдук Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри фізичного 

виховання Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана. 
 

Підготовка фахівців морського профілю до забезпечення ефективної 

роботи газотурбонагнітача суднового дизеля MAN B&W S50MC-C  

Генчев Валентин Володимирович, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Навчальні центри судноплавних компаній України як осередки 

виробничо-педагогічного середовища для забезпечення розвитку професійної 

компетентності моряків 

Герганов Леонід Дмитрович, заступник директора Відокремленого 

підрозділу «Учбовий центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», доктор 

педагогічних наук, доцент. 
 

Публічно-приватне партнерство у сфері професійної освіти і навчання: 

український та зарубіжний досвід 

Гергун Володимир Афанасійович, директор ДНЗ «Уманський професійний 

аграрний ліцей». 
 

Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-

компетентнісній основі  
Герлянд Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії 

технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. 
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Принципи відбору і структурування змісту професійної освіти з 

урахуванням енергоефективності 

Глущенко Олена Вадимівна, методист ДНЗ «Запорізьке вище професійне 

училище моди і стилю», кандидат педагогічних наук. 
 

Принципи реалізації компетентнісної освітньої парадигми в умовах 

коледжів  

Годун Володимир Петрович, завідувач відділення «Автомобільного 

транспорту» ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж Національного 

транспортного університету», аспірант Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 
 

Методика використання інфографіки в дистанційних курсах 

підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання  
Голуб Іван Іванович, науковий співробітник лабораторії дистанційного 

професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 
 

Розвиток соціального партнерства в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти  

Гоменюк Дмитро Васильович, директор Навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук. 
 

Особливості використання тренінгів у професійному розвитку 

персоналу підприємств  

Горбан Євдокія Іванівна, аспірант Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти в Чернівецькій області. 
 

Формування професійної мобільності студентської  молоді на 

заняттях з мовних дисциплін 

Гордієнко Валентина Павлівна, учений секретар Відділення професійної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук. 
 

Місце технологій електронного дистанційного навчання у професійній 

підготовці майбутніх фахівців 

Горох Ірина Олексіївна, старший лаборант Лабораторії програмного та 

мережного забезпечення Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
 

 

Професійна підготовка майбутніх учителів інформатики до 

використання мультимедійних програмно-педагогічних систем 

Грендач Тетяна Іванівна – викладач кафедри математики, інформатики 

та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, магістр Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 
  

Проектна діяльність як засіб розвитку підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів 

Гриценок Інна Антонівна, старший науковий співробітник лабораторії 

професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

кандидат педагогічних наук. 
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Особливості програм підготовки магістрів міжнародних відносин в 

університетах Польщі 

Грищенко Юрій Андрійович, аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 
 

Проектний менеджмент – сучасний чинник розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти в Україні 

Гуменна Лідія Сергіївна, молодший науковий співробітник лабораторії 

зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 
 

Евристика у SMART-комплексі навчального предмета як засіб 

формування  ціннісних орієнтацій студентів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

Гуменний Олександр Дмитрович, старший науковий співробітник 

лабораторії електронних навчальних ресурсів, кандидат педагогічних наук.   
 

Формування особистого відношення майбутніх фахівців транспортної 

галузі до екологічних проблем сьогодення 

Гуренкова Ольга Володимирівна, доцент кафедри природничо-

технічного забезпечення діяльності водного транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій, кандидат педагогічних наук. 
 

Роль та місце цифровізації освіти в розвитку людського капіталу  

Гуржій Андрій Миколайович, головний науковий співробітник 

лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член 

(академік) НАПН України. 
 

Організаційні умови аналізу застосування водо-паливної емульсії на 

судні «CONTI SHANGHAI» на прикладі MITSUBISHI UEC 75 LS II  

Данилян Анатолій Григорович, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Мета та основні завдання діяльності Центрів консультування з 

кар’єрного розвитку на сучасному етапі становлення ринкової економіки 
Джерелейко Людмила Володимирівна, заступник директора з виховної 

роботи ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної 

освіти», аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 
 

Професійна підготовка суднових механіків до використання 

інформаційних технологій на судні 

Дімоглова Ольга Володимирівна, аспірант кафедри загальної, 

дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 
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Сучасні вимоги до професійної освіти річкових судноводіїв у 

Дунайському судноплавстві  

Домбровський Владислав Андрійович, старший викладач кафедри 

інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія». 
 

Розвиток економічної компетентності майбутніх робітників 

будівельної галузі в процесі виробничої практики 

Дорохова Леся Миколаївна, методист ДНЗ «Мелітопольський 

багатопрофільний центр професійно-технічної освіти», аспірант Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України. 
 

Аналіз підготовки річкових судноводіїв у світлі євроінтеграційних 

процесів  

Досковський Геннадій Костянтинович, старший викладач кафедри 

навігації і управління судном Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія».  
 

Тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в умовах 

соціально-економічних перетворень 

Дрозіч Ірина Анатоліївна, методист ДНЗ «Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти сфери послуг», кандидат педагогічних наук. 
 

Інноваційні підходи до формування екологічного світогляду студентів 

закладів вищої освіти 

Душечкіна Наталія Юріївна, старший викладач кафедри хімії, екології 

та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук. 
 

Принципи формування професійної компетентності в майбутніх 

бакалаврів з агроінженерії 

Дьомін Олександр Анатолійович, докторант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доцент кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК Національного університету біоресурсів та природокористування 

України, кандидат педагогічних наук, доцент. 
 

Зарубіжні моделі підготовки кадрів для індустрії моди 

Єжова Ольга Володимирівна, професор кафедри теорії і методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності наукової 

установи «Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка», доктор педагогічних наук, професор. 
 

Методика формування правової культури майбутніх моряків   

Єжокіна Юлія Іванівна, аспірант Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 
 

Застосування знаково-символічної наочності в процесі лекційних 

занять у закладах вищої освіти 

Єрмоленко Євген Ігорович, аспірант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 



16 
 

Досвід розвитку ІТ-освіти в країнах Європейського Союзу  

Єршов Микола-Олег Володимирович, аспірант Житомирського 

державного університету імені І. Я. Франка.  
 

Використання технології самоменеджменту для розвитку 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців у Центрах кар’єри 

Єршова Людмила Михайлівна, заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, доктор педагогічних наук, доцент. 
 

Ключові навички у професійній майстерності майбутніх агрономів 

Єршова Юлія Михайлівна, магістрант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 
 

Взаємозв’язок  освітніх і практичних цілей у навчанні іноземній мові 

майбутніх судноводіїв  

Желясков Василь Якович, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», кандидат педагогічних наук. 
 

Інноваційні технології формування мовної компетентності майбутніх 

фахівців морської галузі 

Житомирська Тетяна Михайлiвна, кандидат педагогічних наук ,доцент 

кафедри загальної педагогiки, дошкiльної, початкової та спецiальної освiти. 

Iзмаїльський державний гуманiтарний унiверситет 
 

Особливості розвитку маркетингової компетентності керівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах взаємодії ринку 

праці та ринку освітніх послуг 

Загіка Олена Олегівна, директор Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького. 
 

Проблеми створення та перспективи діяльності системи кар’єрного 

консультування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти  

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної 

кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 
 

Принципи професійної підготовки суднових механіків до використання 

інформаційних технологій на судні 

Залож Віталій Іванович, здобувач кафедри інженерних дисциплін  

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія». 
 

Використання технології контекстного навчання у формуванні 

професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах  
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Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук. 
 

Методичні основи застосування SMART-комплексу в процесі 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 

Зуєва Альона Борисівна, науковий співробітник науково-організаційного 

відділу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук. 
 

Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників 

Іванова Валентина Василівна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище». 
 

Компетентісний підхід до формування математичної культури 

майбутніх документознавців 

Івлієва Ольга Михайлівна, завідувач кафедри математики, інформатики 

та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету,  кандидат педагогічних наук, доцент. 
 

Методологічні засади дуальної професійної освіти в умовах сьогодення  

Ігнатенко Ганна Володимирівна, доцент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних 

наук. 
 

Кейс-технологія у процесі професійного навчання майбутніх фахівців 

Ігнатенко Ксенія Володимирівна, аспірант Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Інноваційні підходи до формування цифрової компетентності фахівців 

Ігнатенко Олександр Володимирович, старший викладач кафедри 

методик початкової освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук. 
 

Дуальна освіта як сучасний підхід у підготовці педагогів професійної 

школи 

Ігнатенко Сергій Віталійович, доцент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних 

наук. 
 

Концептуальні засади стандартизації фахової передвищої освіти 

Каленський Андрій Анатолійович, завідувач лабораторії науково-

методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.  
 



18 
 

Організація заходів щодо забезпечення безпечних умов плавання 

морських суден на базі тренажерного комплексу NTPRO5000 

Квасников Павло Костянтинович, асистент кафедри навігації і 

управління судном Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія». 
 

Формування правових моделей поведінки студентів засобами 

правознавчих курсів: європейський досвід 

Кічук Ярослав Валерійович, ректор Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор. 
 

Тренінги як ефективна форма кар'єрного зростання інженерів-

механіків 
Клименко Марина Миколаївна, асистент кафедри філософії та 

педагогіки Національного транспортного університету, кандидат педагогічних 

наук. 
 

Професійна підготовка майбутніх педагогів професійного навчання в 

умовах ринку праці. 

Ковальчук Василь Іванович, завідувач кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор педагогічних 

наук, професор. 
 

Використання Інтернету для дистанційного навчання курсантів – 

заочників та стаціонару під час плавальної практики 

Ковальчук Юрій Петрович, старший викладач кафедри навігації і 

управління судном Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія». 
 

Upper secondary school in Satakunta (Finland) 

Ковтун Олександр Михайлович, доцент кафедри інженерних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», кандидат технічних наук. 
 

Сучасні технології професійного розвитку виробничого персоналу в 

системі безперервної освіти 
Кожем’якіна Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, кандидат педагогічних наук КЗ 

«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 
 

Організаційно-педагогічні засади патріотичного виховання 

студентської молоді в закладах вищої освіти 

Кожокар Марина Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри фізичного виховання факультету фізичної культури та здоров’я людини 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
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Професійна підготовка майбутніх майстрів ресторанного 

обслуговування в умовах інноваційного розвитку індустрії гостинності 
Козак Андрій Романович, директор Бурштинського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ. 
 

Особливості побудови навчальних планів у країнах Європейського 

Союзу  

Колісник Надія Володимирівна, науковий співробітник лабораторії 

науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних 

наук. 
 

Психологічні умови розвитку кар’єрних орієнтацій майбутніх 

кваліфікованих робітників 

Колтунова Надія Валеріївна, практичний психолог ДНЗ 

«Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти». 
 

Використання SMART-комплексів у професійній підготовці фахівців 

машинобудівного профілю 

Кононенко Андрій Геннадійович, завідуючий науково-організаційним 

відділом ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

кандидат педагогічних наук. 
 

Педагогічні умови професійної підготовки бакалаврів декоративного 

мистецтва  

Корницька Лариса Анатоліївна, доцент кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного 

університету, кандидат педагогічних наук. 
 

Роль соціальних партнерів в організації діяльності освітньо-виробничих 

кластерів  

Короткова Ліна Ігорівна, директор ДНЗ «Запорізьке вище професійне 

училище моди і стилю», кандидат педагогічних наук. 
 

Удосконалення навчання майбутніх судноводіїв практичним методом 

контролю місця судна  

Коротченков Микола Павлович,  старший викладач кафедри навігації і 

управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 
 

Культура спілкування – складова комунікативної культури майбутніх 

кваліфікованих робітників  

Костусєва Наталія Петрівна, директор ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 

професійне училище». 

Формування успішної професійної кар’єри випускника закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти в контексті особливостей 

кар’єрного консультування  
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Кочаток Наталія Дмитрівна, заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького. 
 

Пcихологічні чинники професійної діяльності моряка 
Котляр Людмила Іванівна,  доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

Дунайського факультету інституту Національного університету «ОМА». 
 

Акмеологічна система формування професійної суб’єктності 

майбутніх фахівців психологів 

Котляр Михайло Іванович, магістрант Придунайської філії 

Міжрегіональної академії  управління персоналом. 
 

Технології розвитку професійної компетентності майстрів виробничого 

навчання  

Кравець Світлана Григорівна, старший науковий співробітник лабораторії 

дистанційного професійного навчання, кандидат педагогічних наук. 
 

Формування громадянської компетентності учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з урахуванням регіональних особливостей 

Подунав’я 

Кравченко Світлана Павлівна, директор Центру громадянської освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету, викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних і економічних дисциплін. 
 

Аналіз безпеки плавання та забезпечення контролю над аварійними 

ситуаціями в прибережних водах  

Крамаренко Вікторія Вікторівна, старший викладач кафедри навігації і 

управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 
 

Актуальні проблеми та шляхи розвитку професійної компетентності 

майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Кручек Вікторія Аркадіївна, завідувач лабораторії дистанційного 

професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

доктор педагогічних наук, доцент. 
 

Организация системы ресоциализации, различных категорий 

осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
Кривенкий Алексей, проректор института уголовного права и 

прикладной криминологии республики Молдова; 

Попа Владимир, магистр права, докторант института уголовного права и 

прикладной криминологии республики Молдова 

 

Особливості контролю якості навчальних досягнень студентів морських 

спеціальностей на початку 70-х років ХХ ст. 
Кузьменко Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 
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Куценко Ірина Валентинівна, викладач кафедри англійської мови з 

підготовки морських фахівців за скороченою програмою Херсонської державної 

морської академії. 
 

Сучасні вимоги до запобігання забруднення суднових механізмів і систем 

в умовах екологічної безпеки суб’єктів морського господарювання 

Кузьменко Микола Леонідович, асистент кафедри суднових енергетичних 

установок і систем Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 
 

Методологічні аспекти дуальної освіти майбутніх кваліфікованих 

робітників 

Кулалаєва Наталя Валеріївна, завідувач лабораторії технологій 

професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

кандидат хімічних наук, доцент. 
 

Особливості модернізації змісту професійної освіти в контексті 

сучасних глобалізаційних процесів 
Кулинич Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-

методичної роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», аспірант 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 
 

Оздоровчі програми як засоби та методи оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності  
Курнишев Юрій Альбертович, викладач кафедри фізичної культури та 

основ здоров’я Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, кандидат педагогічних наук. 
 

Проектні технології як ефективний засіб навчання фахівців на 

виробництві 
Кучерак Ірина Володимирівна, доцент кафедри професійної освіти та 

інноваційних технологій Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук, доцент. 
 

Формування готовності до підприємницької діяльності як актуальна 

проблема професійної підготовки майбутніх WEB-дизайнерів 
Кушнір Вадим Володимирович, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 
 

Теоретичні основи формування художньо-творчої компетентності 

майбутніх техніків-конструкторів одягу  

Лемешко Людмила Юріївна, аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 

 

«Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей  в умовах 

інформаційної освіти» 

Леонтьєва Ірина Олексіївна, викладач, голова методичної комісії ДПТНЗ 

«Ізмаїльське вище професійне училище». 
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Проектна діяльність у системі професійної освіти: зарубіжний досвід 

Леу Сніжана Олексіївна, науковий співробітник Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 
 

Удосконалення технічної експлуатації суднової енергетичної 

установки за допомогою методу управління ризиком як елемент 

тренажерної підготовки фахівців морського профілю 

Лещев Володимир Олександрович, доцент кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія», кандидат технічних наук. 
 

Розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих 

робітників 

Липська Лариса Василівна, старший науковий співробітник лабораторії 

електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, кандидат педагогічних наук. 
 

Тренажерна підготовка майбутніх суднових механіків (на прикладі 

головного двигуна судна «FLOTTBEK») 

Лихогляд Костянтин Андрійович, доцент кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Методика застосування тренажера для створення аварійних і 

екстремальних ситуацій при роботі суднових ДВС  

Ліпенков Ігор Вікторович, старший викладач кафедри інженерних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 
 

Екологічна компетентність в інноваційній підготовці майбутніх 

викладачів професійної освіти  

Логінов Михайло Іванович, доцент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент. 
 

Модернізація освітнього процесу підготовки фахівців у закладах вищої 

освіти 

Лузан Петро Григорович, головний науковий співробітник лабораторії 

науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор. 
 

Сучасні форми та методи  самоосвітньої  діяльності майстрів 

виробничого навчання 
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Майборода Людмила Анатоліївна, науковий співробітник лабораторії 

дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 
 

Упровадження сучасних методів викладання як запорука ефективного 

засвоєння навчального матеріалу  

Максимов Сергій Борисович, старший викладач кафедри інженерних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 
 

Професійний розвиток майбутніх дизайнерів-графіків в умовах 

виробництва 

Максимова Алла Борисівна, доцент кафедри дизайну Арт Академії 

сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. 
 

Професійна підготовка фахівців готельної галузі  в Україні  

Малишева Махира Хайдарівна, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 
 

Проведення інформаційної кампанії в рамках Паризького і Токійського 

меморандумів про взаєморозуміння щодо дотримання правил 14 і 18 Додатка 

VІ МК МАРПОЛ-73/78 

Мазур Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Створення інноваційного освітнього середовища в закладах вищої 

освіти 

Маринченко Євгеній Олегович, аспірант кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
 

Тренажерна підготовка фахівців морського профілю на танкері 

«ELBTANK ITALY» як основа формування професійної компетентності 

Маслов Ігор Захарович, доцент кафедри суднових енергетичних 

установок і систем Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія», кандидат технічних наук. 
 

Розвиток творчого потенціалу майбутніх кухарів-кондитерів у процесі 

виробничої практики 

Мелько Марина Володимирівна, керівник гуртка Самбірського 

професійного ліцею сфери послуг. 
 

Європейський вибір модернізації професійної підготовки майбутніх 

геологів 

Мельник Віктор Володимирович, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 
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Реалізація професійних умінь майбутніх фахівців під час застосування 

газоподібного палива в судновому дизельному двигуні MAN B&W S70 ME-GI 

на LNG танкері «SUFFOLK» 

Мельников Борис Павлович, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Школи педагогічної майстерності як перспективні осередки 

професійного розвитку викладачів спеціальних дисциплін будівельного 

профілю  

Михнюк Марія Іванівна, доцент Кримського інженерно-педагогічного 

університету, доктор педагогічних наук. 
 

Навігаційна безпека судна та відпрацювання маневрів по запобіганню 

зіткнення в умовах обмеженої видимості на базі навігаційного тренажера 

NTPRO5000 

Мітін Юрій Олександрович, асистент кафедри навігації і управління 

судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія». 
 

Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення 

ефективності освітнього процесу 

Мітрова Алла Григорівна, методист ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 

професійне училище». 
 

Ефективні заходи щодо захисту екіпажу, суден і вантажів при 

плаванні через Червоне море й Аденську затоку  

Міщенко Володимир Іванович, асистент кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Соціально-економічні чинники підготовки фахівців у галузі фізичної 

культури і спорту     

Молдован Андрій Дмитрович, асистент кафедри теорії та методики 

фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 
 

Особливості самоосвітньої діяльності учнів в умовах професійного 

навчання на виробництві  

Мося Ірина Анатоліївна, молодший науковий співробітник лабораторії 

науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних 

наук. 
 

Особливості формування технічної компетентності командного 

плавскладу в умовах підвищення квалiфiкацii  
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Мусорiна Марина Олександрiвна, кандидат педагогічних наук, 

провідний фахівець курсів підвищення кваліфікації командного плавскладу 

Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія» 
 

Інноваційні технології впливу технічного стану дизеля MAN B&W 

6К98МС на витрату палива крізь призму екологічної безпеки суб’єктів 

морського господарювання 

Найдьонов Андрій Ігорович, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Особливості виробничого навчання майбутніх трактористів-

машиністів  

Недашківський Руслан Михайлович, директор ДНЗ «Катюжанське 

вище професійне училище» Київської області, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 
 

Особливості формування ключових компетентностей майбутніх 

кравців та закрійників 

Однорог Галина Володимирівна, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 
 

Основні виклики підготовки майбутніх учителів до побудови 

професійної кар’єри 

Олефіренко Тарас Олексійович, професор кафедри теорії і методики 

технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 
 

Розвиток культури екологічної безпеки майбутніх педагогів 

професійного навчання під час викладання дисципліни «Експлуатація 

машинно-тракторного парку» 

Опанасенко Віталій Петрович, старший викладач кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат 

педагогічних наук. 
 

Європейський вимір і зміни у вітчизняній системі особистісного та 

професійного розвитку майбутніх кваліфікованих робітників  
Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник лабораторії 

професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор. 
 

Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників машинобудівного профілю  
Осипенко Сергій Миколайович, директор ДНЗ «Дніпрорудненський 

професійний ліцей», аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України. 
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Компетентнісно-орієнтована підготовка спеціалістів у закладах 

фахової передвищої освіти 

Павлюк Любов Володимирівна, докторант кафедри теорії і методики 

технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних 

наук. 
 

Місце і роль позааудиторної фізкультурно-оздоровчої роботи в системі 

діяльності закладів вищої освіти 

Палагнюк Тарас Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичного виховання факультету фізичної культури та 

здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 
 

Елементи дуальної форми навчання в історії української професійної 

освіти 

Пащенко Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник 

лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і 

технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 
 

Інноваційні методи пiдвищення ефективностi управлiння персоналом 

на морському транспортi» 

Перчемлi Iрина Федорiвна, кандидат iсторичних наук, доцент 

Дунайського iнституту Нацiонального унiверситету «Одеська морська академiя» 
 

Європейський контекст кар’єрного зростання фахівців  

Петерик Світлана Миколаївна, заступник директора Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти в Запорізькій області. 
 

Самоосвіта майбутніх учителів - розроблення авторського веб-ресурсу 

Пінтійська Олена Василівна, викладач кафедри математики, 

інформатики та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 
 

Особливості реалізації дуальної форми навчання для підготовки 

кваліфікованих робітників залізничного профілю  

Поліщук Лариса Володимирівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Київського вищого професійного училища залізничного 

транспорту імені В. С. Кудряшова, аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 
 

Застосування проектних технологій у розвитку організаційної 

культури педагогічного колективу закладу професійної (професійно-

технічної) освіти аграрного профілю 

Поліщук Тетяна Петрівна, директор ДНЗ «Бердичівське вище 

професійне училище». 
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Ресоциализация как социальній процесс 

Попа Владимир, магистр права, докторант института уголовного права 

и прикладной криминологии республики Молдова 
 

Основні напрями трансформації військової освіти України з 

урахуванням досвіду країн-членів НАТО – Румунії та Болгарії 

Попроцький Ігор Станіславович, старший викладач кафедри 

корабельної енергетики та електроенергетичних систем Інституту військово-

морських сил Національного університету «Одеська морська академія». 
 

Формування готовності майбутніх бакалаврів автотранспорту до 

застосування інформаційних технологій у професійній діяльності 

Посохов Віталій Васильович, аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 
 

Математичні розрахунки способу підвищення надійності суднової 

холодильної установки для рефрижераторних контейнерів в умовах 

реформування морської освіти  

Постоленко Сергій Павлович, асистент кафедри суднових енергетичних 

установок і систем Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 
 

Педагогічні аспекти дослідження процесу формування професійних 

якостей (на прикладі вивчення робочого циклу суднового дизеля танкера 

«MORITZ SCHULTE») 

Потапов В’ячеслав Миколайович, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Концептуальні засади розроблення SMART-комплексу 

Пригодій Микола Анатолійович, завідувач лабораторії електронних 

навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор. 
 

Основні компетентності розвитку професійної кар’єри учнівської 

молоді як чинник професійного становлення особистості в ринкових умовах 

Присяжнюк Оксана Сергіївна, старший майстер Вищого професійного 

училища № 25 м. Хмельницького. 

 

 

 

Технологія створення SMART- модуля 

Прохорчук Олександр Михайлович, науковий співробітник лабораторії 

електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, кандидат педагогічних наук. 
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Модель формування професійно-етичної культури графічних 

дизайнерів 

Прохорчук Поліна Сергіївна, аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 

Нові європейські уміння: перспективи і проблеми впровадження в 

Україні  

Пуховська Людмила Прокопівна, провідний науковий співробітник 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор. 
 

Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти шляхом використання програмного 

забезпечення 

Радкевич Олександр Петрович, старший науковий співробітник 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат юридичних наук. 
 

Роль практичних навичок курсантів в експлуатації суднового 

електрообладнання  

Радюков Євгеній Миколайович, старший викладач кафедри інженерних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 
 

Педагогічні умови організації розрахункових робіт із впливу технічного 

стану суднового дизеля ЧН 26/26 на величину витоків палива 

Разінкін Роман Олександрович, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
 

Методичні прийоми застосування графічної програми 3Д для 

досягнення наочності моделі в навчальному процесі  

Ракитська Наталя Михайлівна, старший викладач кафедри інженерних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 
 

 

Продуктивний підхід як основа сучасної професійної педагогіки  

Романова Ганна Миколаївна, заступник директора з наукової роботи 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор. 
 

Методичні засади формування готовності майбутніх кваліфікованих 

робітників до застосування інноваційних виробничих технологій  

Романов Леонід Анатолійович, науковий співробітник лабораторії 

технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 
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Інноваційні технології навчання майбутніх робітників фермерських 

господарств України з урахуванням досвіду країн Європи 

Росновський Микола Григорович, доцент кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент. 
 

Практичні основи формування професійної компетентності 

майбутніх судноводіїв 

Рябущенко Олег Григорович, асистент кафедри навігації і управління 

судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія».  
 

Розвиток професійної освіти в умовах інтеграційних процесів  

Самусь Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат 

педагогічних наук. 
 

Тенденції розвитку професійної освіти і навчання в Україні в умовах 

євроінтеграційних процесів 

Свиридюк Віталій Вікторович, викладач спецдисциплін ДНЗ 

«Уманський професійний аграрний ліцей». 
 

Іншомовна компетентність як фактор конкурентоспроможності 

фахівців на ринку праці 

Свиридюк Ольга Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

кандидат педагогічних наук. 
 

Соціально-економічні чинники підготовки майбутніх фахівців з 

туристичного обслуговування 

Сеньків Мар’ян Іванович, аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, викладач Бурштинського торговельно-економічного 

коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. 
 

Проблеми і перспективи формування підприємницької 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки підприємств  

Середіна Інна Анатоліївна, аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 
 

Інформаційно-освітнє середовище аграрних закладів професійної 

освіти: механізми створення та функціонування 

Сікорінський Олег Богданович, викладач Коледжу мистецтв та дизайну 

Київського національного університету технологій та дизайну, аспірант 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 
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Професійний розвиток викладачів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в умовах євроінтеграційних процесів 

Сиско Наталія Миколаївна, завідувач лабораторії підвищення 

кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат психологічних наук, 

доцент. 
 

Упровадження інноваційних підходів професійної освіти і навчання в 

систему підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі 

Скляренко Інна Юріївна, старший науковий співробітник науково-

дослідного сектора Державного університету інфраструктури та технологій, 

доктор педагогіки (Ph.D), доцент. 
 

Формування професійної спрямованості майбутніх кваліфікованих 

робітників у процесі позаурочної роботи з художньо-технічної творчості 

Сліпчишин Лідія Василівна, доцент кафедри загальнотехнічних 

дисциплін та охорони праці Львівського навчально-наукового центру 

професійної освіти Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент. 
 

Форми і методи формування готовності майбутніх інженерів-

судномеханіків до міжкультурної комунікації 

Слюсаренко Ніна Віталіївна, професор кафедри педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного 

університету, доктор педагогічних наук, професор; 

Сотер Марія Вікторівна, викладач кафедри соціально-гуманітарних                                                        

дисциплін і безпеки життєдіяльності Первомайської філії Національного                                                        

університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат педагогічних 

наук. 
 

Методика розроблення електронних освітніх ресурсів у професійній 

підготовці фахівців морської галузі 

Смирнова Ірина Михайлівна, заступник директора з науково-

педагогічної роботи Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», доктор педагогічних наук, доцент. 
 

Формування правової компетентності майбутніх менеджерів 

зовнішньоекономічної діяльності аграрної сфери: реалії і перспективи 

Совгіра Світлана Василівна, завідувач кафедри хімії, екології та методик 

їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, доктор педагогічних наук, професор. 
 

Розвиток аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців 

морського транспорту як основа формування їхньої психологічної 

готовності до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях  
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Сорока Олена Михайлівна,  старший викладач кафедри навігації і 

управління судном Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», кандидат психологічних наук.  
 

Відпрацювання навичок попереднього навігаційного проходження з 

одночасним використанням ЕКДІС та паперових навігаційних карт  

Сошніков Сергій Григорович, старший викладач кафедри навігації і 

управління судном Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія». 
 

Інноваційні методи розвитку системи управління персоналом 

Співакова Інна Борисівна, директор Кловського ліцею № 77 м. Києва. 
 

Соціально-психологічні особливості професійної підготовки кадрових 

ресурсів суднобудівних підприємств на сучасному етапі 

Стариков Ілля Мойсейович, професор кафедри психології 

Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, доктор 

педагогічних наук, професор. 
 

Дуальне навчання на виробництві як форма модернізації професійної 

(професійно-технічної) освіти  

Стрілець Олександр Іванович, директор ДПТНЗ «Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти», аспірант Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 
 

Основні завдання виховної роботи в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

Субіна Оксана Олександрівна доцент кафедри теорії та методики 

професійної підготовки Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені 

М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук 
 

Професійна підготовка суднових механіків до використання 

інформаційних технологій на судні 

Тарасенко Тетяна Владиславівна, завідувач кафедри інженерних 

дисциплін  Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія», кандидат технічних наук, доцент. 
 

Тенденції розвитку закладів вищої освіти щодо підготовки фахівців: 

багатовимірність та прогностичність 

Терентьєва Наталія Олександрівна, професор кафедри педагогіки, 

психології та методики фізичного виховання Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, доктор педагогічних наук, 

професор. 
 

Законодавче забезпечення професійного розвитку персоналу 

підприємств 

Харькова Євдокія Дмитрівна, доцент кафедри дошкільної і початкової 

освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

кандидат педагогічних наук. 
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Вплив дуальної форми навчання на професійний розвиток майстрів 

виробничого навчання 

Царьова Евеліна Сергіївна, в. о. директора ДНЗ «Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти сфери послуг». 
 

Формування етнічної толерантності студентів Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету  

Циганенко Лілія Федорівна, проректор з науки та міжнародних зв’язків 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор історичних наук, 

професор 
 

Морський транспорт:  проблеми та перспективи в євроінтеграції 

Чебан Валерій Іларіонович, викладач ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 

професійне училище». 
 

Формування соціолінгвістичних компетентностей аспірантів 

педагогічних спеціальностей у рамках програми «Жан Моне-модуль» 

Чернякова Жанна Юріївна, доцент кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету  імені А. С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук. 
 

Втілення європейського досвіду з метеорології та океанографії для 

покращення професійних навичок майбутніх працівників галузі  

Черой Людмила Іванівна, асистент кафедри навігації і управління 

судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія». 
 

Гібридний освітній простір як інструмент реалізації нової парадигми 

сучасної освіти  
Чимшир Валентин Іванович, директор Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія», доктор технічних наук. 
 

Організаційно-педагогічні умови виховної діяльності майбутніх 

учителів 

Чумакова Яна Михайлівна – викладач кафедри математики, інформатики 

та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, магістр Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 
 

Педагогічні засади розвитку професійної етики педагога професійного 

навчання в умовах євроінтеграційних процесів 

Шагаєва Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник науково-

організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник. 
 

Роль інноваційних технологій навчання у підвищенні якості 

професійної підготовки кваліфікованих робітників 
Шамралюк Олена Леонідівна, методист Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області. 
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Проектна діяльність у професійній підготовці студентів коледжів  

Шатковська Галина Іванівна, старший науковий співробітник 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 
 

Застосування зарубіжного досвіду професійної освіти як необхідна 

умова підготовки конкурентоспроможних фахівців 

Шаповалова Ольга Віталіївна, доцент кафедри дошкільної і початкової 

освіти Сумського державного педагогічного університету  імені А. С. Макаренка, 

кандидат педагогічних наук. 
 

Проблеми осучаснення освітньо-професійної підготовки майбутніх 

офіцерів Військово-морських сил Збройних сил України  

Шевченко Руслан Іванович, доцент кафедри тактики та 

загальновійськових дисциплін Інституту військово-морських сил Національного 

університету «Одеська морська академія», кандидат військових наук. 
 

Досвід Болгарії в організації дуальної форми навчання у професійній 

підготовці майбутніх кваліфікованих робітників 

Шимановський Марк Мусійович, старший науковий співробітник 

лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук. 
 

Розвиток інтеграційних процесів в умовах реформування професійної 

освіти 

Щекатунова Ганна Дмитрівна, завідувач кафедри методики та 

психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 
 

Особливості формування екологічної компетентності студентів у 

процесі факультативу "Екології довкілля"  

Яблунівська Катерина Олександрівна, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України.  
 

Роль курсового проектування у формуванні проектувальних умінь 

техніків  механіків автотранспортної галузі 

Якімець Юрій Михайлович, викладач спеціальних дисциплін 

Львівського автомобільно – дорожного коледжу НУ ЛП 
 

Реалізація принципу поєднання теорії з практикою у вивченні суднових 

дизельних установок  
Ярмакі Анатолій Христофорович, старший викладач кафедри 

інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія». 
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Для нотаток 


