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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЧИТАНЬ 
 

 
18 травня 2017 року 

 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

(вул. Максима Берлинського, 9) 

 

9.30 – 10.00  Реєстрація учасників 
(бібліотека, 9-й поверх) 

10.00 – 10.30  Привітання учасникам Читань 
(бібліотека, 9-й поверх) 

10.30 – 15.00  Робота круглих столів 
 

Круглий стіл  
«Науково-педагогічна спадщина  
академіка Семена Устимовича Гончаренка» 
(бібліотека, 9-й поверх) 
 
Круглий стіл  
«Особистісний і професійний розвиток  
дорослих: проблеми і перспективи» 
(кабінет 515, 5-й поверх) 
 
Круглий стіл  
«Психолого-педагогічні засади розвитку  
освіти впродовж життя» 
(зал засідань, 5-й поверх) 
 
Круглий стіл  
«Освіта різних категорій дорослих  
як ресурс регіонального розвитку» 
(кабінет 613, 6-й поверх) 

 
15.00 – 16.00  Підсумки ІІІ Всеукраїнських педагогічних  

читань, присвячених пам’яті  
академіка Семена Устимовича Гончаренка 
(бібліотека, 9-й поверх) 

 
Регламент: 
 
Для доповідей – до 20 хв. 
Для виступів – до 10 хв. 
Для повідомлень – до 5 хв. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Ничкало Нелля Григорівна 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, 
академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 
України (почесний голова оргкомітету) 

Лук’янова Лариса Борисівна 

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України (голова оргкомітету) 

 

ЗАСТУПНИКИ 

Хомич Лідія Олексіївна 

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової 
роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Сотська Галина Іванівна 
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Аніщенко Олена Валеріївна 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Волярська Олена Станіславівна 

доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Зінченко Світлана Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 

Котун Кирил Васильович  

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 

Котирло Тамара Володимирівна 

старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 

Піддячий Володимир Миколайович 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 
андрагогіки ІПООД НАПН України 
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ДОПОВІДІ 

 

Проблема якості педагогічних досліджень у науковому доробку 

академіка Семена Устимовича Гончаренка 

Ничкало Нелля Григорівна  доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

 

Етика вченого у науково-педагогічній спадщині академіка Семена 

Устимовича Гончаренка 

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих НАПН України 

 

Свобода наукового пошуку та соціальна відповідальність 

науковця: життєтворчість Семена Устимовича Гончаренка 

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Семен Устимович Гончаренко як акмеособистість у царині 

методології науково-педагогічних досліджень 

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

Професійне зростання Академіка (про Семена Устимовича 

Гончаренка) 

Солдатенко Микола Миколайович  доктор педагогічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Джерело людяності та професіоналізму: постать Семена 

Устимовича Гончаренка 

Ковальчук Ера Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач кафедри педагогіки, психології і методики 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj8geDx7PPTAhWQa5oKHd1gCkoQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fvsholu.at.ua%2Fpubl%2F7-1-0-230&usg=AFQjCNEmPvC5t2HjK_qyWpdGfJRBHv5hDA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj8geDx7PPTAhWQa5oKHd1gCkoQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fvsholu.at.ua%2Fpubl%2F7-1-0-230&usg=AFQjCNEmPvC5t2HjK_qyWpdGfJRBHv5hDA
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Поняття «наукова школа» у контексті поглядів С.У. Гончаренка 

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД НАПН України 

 

Науковий доробок академіка С.У. Гончаренка та його значення для 

теорії та методики навчання фізики 

Самко Алла Миколаївна – аспірантка відділу андрагогіки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Наставництво у науці: постать академіка Семена Устимовича 

Гончаренка 

Торчевська Наталя Вікторівна – кандидат педагогічних наук, науковий 

співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України 

 

Видатний Вчений, непересічна Особистість (спогади про 

С.У. Гончаренка) 

Штома Людмила Наумівна – головний бібліотекар, старший науковий 

співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Пріоритетні напрями підвищення кваліфікації педагогічного 

персоналу у системі формальної і неформальної освіти дорослих 

Австралії 

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 

і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Моніторинг і менторський супровід реалізації мікропроектів 

у центрах освіти дорослих (досвід Представництва DVV International 

в Україні) 

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 

Соціальність навчання працівників на робочому місці як вимога 

часу 

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки і методики професійної освіти Київського 

національного університету технологій та дизайну 
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Технологічні засади підготовки докторів філософії у межах 

реалізації освітньої програми «Педагогічна освіта і освіта дорослих 

в Україні і зарубіжжі» 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу змісту і 

технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 

Організація мережі центрів освіти дорослих в Україні 

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Скандинавська модель освіти дорослих: структурно-

функціональний аналіз 

Огієнко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Тенденції розвитку освіти дорослих у кранах Східної Азії 

Пазюра Наталія Валентинівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 

і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Моніторинг освітніх потреб різних категорій дорослих: 

потенціал для розвитку Запорізької області як регіону, що навчається  

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

 

Андрагогічні засади підготовки викладачів мистецьких дисциплін 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Особливості музичного виховання фахівців мультимедіа 

Станіславська Катерина Ігорівна – доктор мистецтвознавства, 

професор, професор кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
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Підготовка майбутнього вчителя на засадах андрагогічного 

підходу 

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у неперервній 

освіті 

Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-

кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка 

 

Підготовка педагогічних працівників до організації роботи з 

батьками з фізичного виховання старших дошкільників  

Бабюк Сергій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Психолого-педагогічні засади формування здорового способу 

життя особистості у контексті освіти впродовж життя 

Бабюк Тетяна Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Професіоналізація педагогічної освіти: нові виклики і нові 

можливості для розвитку регіону, що навчається 

Балута Вікторія Сергіївна – асистент кафедри інформатики 

і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

Системний підхід до професійного розвитку менеджерів 

у транснаціональних корпораціях 

Баніт Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, докторантка 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України 

 

Формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до професійної діяльності: теорія і практика 

Броннікова Валентина Борисівна – аспірантка відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
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Розвиток комунікативних компетентностей викладачів в умовах 

інтеграції вищої освіти і науки 

Бульвінська Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої 

освіти НАПН України 

 

Розвиток функціональної грамотності дорослих для 

особистісного і професійного зростання 

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри іноземних мов Національної Академії внутрішніх справ 

 

Динаміка професійного становлення педагога дошкільного 

навчального закладу у процесі неперервної освіти 

Ватаманюк Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Громадянська освіта дорослих як ресурс регіонального розвитку 

Ващенко Любов Іванівна – фахівець з інформаційних технологій 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Новаторські техніки акварельного живопису: методичний аспект 

Велігура Наталія Миколаївна – аспірантка Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв 

 

Особливості формування лінгвокраїнознавчої компетентності 

майбутнього вчителя української мови і літератури у педагогічних 

університетах 

Вернигора Олена Леонідівна – аспірантка відділу змісту і технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Формування професійної мобільності педагогічних працівників 

в умовах післядипломної освіти 

Волинець Наталія Петрівна – старший викладач кафедри філософії 

і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Розвиток методологічної культури педагога: андрагогічний 

аспект 

Гачук Олена Валеріївна – методист ДНЗ «Одеський центр професійно-

технічної освіти» 
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Педагогічні дослідження з освіти дорослих: нові можливості для 

розвитку діалогу поколінь 

Герасимець Наталія Андріївна – методист відділу освіти 

м. Новогродівка Донецької обл. 

 
Медіаосвіта як складова професійної підготовки вчителя 

початкових класів в Угорщині 

Годлевська Катерина Василівна – аспірантка відділу зарубіжних 

систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих НАПН України 

 
Сучасні медіа в композиторській освіті 

Голубенко Маріанна Миколаївна – аспірант Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв 

 
Розвиток науково-педагогічних шкіл в академічних осередках 

України 

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту 

і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 
Формування мистецької компетентності майбутніх педагогів 

дошкільної освіти засобами музейної педагогіки 

Демчик Катерина Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 
Вишивка золотими нитками в українській народній педагогіці 

Залевська Марія Миколаївна – аспірантка Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв 

 
Шляхи реалізації андрагогічно орієнтованої освітньої діяльності 

у сучасній вечірній школі 

Закомірний Ігор Миколайович – начальник Управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 
Особистісний і професійний розвиток вчителів вечірніх шкіл 

в умовах неформальної освіти 

Зінченко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
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Андрагогічна підготовка магістрів освіти на базі 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Ізбаш Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

 

Динаміка неперервної освіти в умовах соціальних тарнсформацій 

Ілляхова Марина Володимирівна – кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 

 

Розвиток професійних якостей майбутніх державних службовців 

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя 

початкової школи в системі фахової підготовки 

Каньоса Наталія Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Програмні документи професійної підготовки майбутніх 

учителів в Австралії 

Кобюк Юлія Миколаївна – аспірантка відділу зарубіжних систем 

педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 

 

Неперервна професійна освіта як відповідь на виклики 

ХХІ століття 

Кондратьєва Валентина Павлівна – заступник директора з навчально-

виховної роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка 

 

Навчання через досвід: інноваційні технології взаємодії 

з батьками і членами родин у дошкільному закладі 

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 
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Особливості освіти дорослих у Фінляндії 

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Наступність професійного розвитку вчителів у післядипломній 

освіті  

Крамчанін В’ячеслав Михайлович – заступник директора з навчально-

виховної роботи Запорізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 

Запорізької міської ради Запорізької обл. 

 

Формування готовності вчителів математики до впровадження 

ігрових технологій як педагогічна проблема 

Крамчаніна Раїса Миколаївна – вчитель математики Запорізької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 Запорізької міської ради Запорізької 

обл. 

 

Консолідація зусиль провайдерів освітніх послуг у сфері 

неформальної освіти дорослих: потенціал для формування 

громадянських компетентностей жителів Запорізької області 

Кучина Катерина Олегівна – кандидат педагогічних наук, викладач-
стажист кафедри початкової освіти Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Ткаченко Анастасія Володимирівна – молодший науковий співробітник 
Науково-методичного центру освіти дорослих Мелітопольського державного 
педагогічного  університету імені Богдана Хмельницького 
 

Музична самоосвіта у просторі фонокультури 

Кущ Євген Вадимович – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

Моніторинг результатів професійного розвитку педагогічних 

працівників 

Левченко Вікторія Володимирівна – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

 

Корпоративне навчання як механізм формування корпоративної 

культури оргаізації 

Литовченко Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 
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Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителів-

полоністів 

Маслова Тетяна Василівна – вчитель початкових класів Уладівської 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Літинського району 

Вінницької обл. 

 

Методологічні орієнтири розвитку українознавчої освіти 

у школах Канади 

Машкова Інна Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних 

мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Підготовка майбутнього вихователя дітей дошкільного віку 

до гурткової роботи художньо-естетичного напряму 

Мей Аріадна Володимирівна – студентка 3 курсу напряму підготовки 

«Дошкільна освіта» педагогічного факультету Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Неформальна освіта дорослих у Фінляндії: прогностичний 

потенціал для розвитку громадянської суспільства в Україні 

Мелешко Інна Вікторівна – викладач кафедри англійської мови 

технічного спрямування №2 Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Проблеми соціальної адаптації людей з інвалідністю 

Мирошніченко Олена Олександрівна – старший викладач кафедри 

філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Інформальна освіта дорослих як невід’ємна складова освіти 

впродовж життя 

Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри філософії 

і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Формування конкурентоспроможності майбутнього спеціаліста 

дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки 

Олійник Олена Михайлівна – асистент кафедри теорії та методик 

дошкільної і початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 
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Проблема розвитку дослідницької компетентності вчителів 

природничих дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти 

Панасюра Ганна Сергіївна – аспірантка кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Складові системи освіти дорослих у Польщі 

Пастушок Ольга Іванівна – здобувач відділу андрагогіки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Особливості навчання дорослих мігрантів новогрецької мови як 

другої мови у Грецькій республіці 

Постригач Надія Олегівна – кандидат біологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних 

систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих НАПН України 

 

Молодіжна освіта та сучасні арт-практики: перспективи 

взаємодії 

Пучков Андрій Олександрович – доктор мистецтвознавства, 

професор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії 

України в галузі архітектури, заступник директора з наукових питань Інституту 

проблем сучасного мистецтва НАМ України 

 

Етнопедагогічні засади патріотичного виховання майбутніх 

майстрів виробничого навчання 

Руденко Микола Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри основ професійного навчання Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

 

Використання інтерактивних технологій у методичній роботі з 

майстрами виробничого навчання 

Сєрих Світлана Андріївна – методист Кремінського професійного 

ліцею м. Кремінна Луганської обл. 

 

Підвищення кваліфікації педагога професійної школи в умовах 

неперервної освіти 

Сиско Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, завідувач 

лабораторії Науково-методичного центру та підвищення кваліфікації 

інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 
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Професійний розвиток науково-педагогічних працівників 

у процесі підвищення кваліфікації: основні концепти 

Скрипник Марина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» 

 

Технологічне забезпечення післядипломної освіти викладачів 

вищих навчальних закладів: теоретичний аспект 

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і 

технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

 

Стандарти якості підготовки педагогічних фахівців до роботи 

з молоддю у ФРН 

Cулима Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Теоретичні основи формування андрагогічної компетентності 

педагогічного персоналу для роботи з дорослим населенням 

Султанова Лейла Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Сучасні стратегії університетської освіти 

Терьохіна Наталія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного 

університету 

 

Підготовка агрономів-дослідників до професійно-педагогічної 

діяльності в умовах ступеневої аграрної освіти 

Ткаченко Ольга Василівна – аспірантка відділу змісту і технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

 

Андрагогічні засади розвитку управлінської культури офіцерів 

Збройних Сил України 

Торчевський Руслан Вікторович – кандидат педагогічних наук, 

науковий співробітник науково-методичного відділу організації, координації та 

супроводження навчально-виховного процесу Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського 
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Модернізація змісту підвищення кваліфікації вчителів на початку 
ХХ століття 

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, учений 
секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Сучасні тенденції міжнародного співробітництва в освіті 

дорослих 
Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 
Технологія використання засобів музейної педагогіки в умовах 

неформальної освіти 
Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту 
і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 

 
Комунікативний підхід до вивчення англійської мови 
Чугай Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

 
Роль бібліотек у неформальній освіті дорослих 
Шарошкіна Наталія Геннадіївна – завідувач відділу аспірантури 

і докторантури, молодший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 
Професійна самосвідомість наукового-педагогічних працівників 

як елемент професіоналізму їхньої діяльності 
Швень Ярослава Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» 

 
Психолого-педагогічні засади організації дистанційного навчання 

вчителів іноземних мов 
Штепура Алла Павлівна – викладач кафедри прикладної лінгвістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
 
Неформальна освіта дорослих як ресурс розвитку 

громадянського суспільства  
Шумська Олена Юріївна – виконавчий директор ГС «Українська 

асоціація освіти дорослих» 


