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Шановні колеги! 

Вітаємо Вас на Регіональній науково-практичній інтернет-

конференції «Суспільно-гуманітарні аспекти розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників в умовах 

реформування освіти» та зичимо плідної наукової діяльності, 

цікавого спілкування, натхнення й творчості. 

 

 

 

Мета конференції: обмін досвідом та інноваційними 

ідеями, які напрацьовані науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками освітніх закладів щодо суспільно-гуманітарних 

аспектів розвитку професійної компетентності педагогів в умовах 

реформування освіти. 

Основні напрями роботи: 

1. Управлінська компетентність керівників закладів освіти в 

умовах децентралізації. 

2. Професійне вдосконалення вчителя Нової української 

школи. 

3. Розвиток професійної компетентності педагогів 

інклюзивного навчання: проблеми та перспективи. 

4. Система післядипломної педагогічної освіти в контексті 

Концепції розвитку педагогічної освіти. 

5. Професійна компетентність педагога закладу дошкільної 

освіти в умовах реформування освітньої галузі. 

6. Роль сучасного педагога у вихованні дитини та розвитку її 

особистості. 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова організаційного комітету: 

Пастовенський Олександр Вікторович – доктор 

педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної  

роботи КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Члени організаційного комітету: 

Коврігіна Лілія Михайлівна – кандидат філологічних 

наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Кухарчук Петро Михайлович – кандидат наук з 

державного управління, доцент, професор кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Орлова Ольга Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Ренькас Броніслава Мирославівна – кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Шегеда Антон Федорович – викладач кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Адреса оргкомітету конференції: 

10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, кафедра 

суспільно-гуманітарних дисциплін Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної ради. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 

Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах 

дослідно-експериментальної роботи 

Адамович Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Розвиток мовленнєвої творчості дітей старшого 

дошкільного віку 

Алехнович Олена Іванівна, вихователь ЦРД №5 м. 

Житомира 

 

Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку 

молодих педагогів в умовах ЗДО 

Безсонова Ольга Констянтинівна, кандидат педагогічних 

наук, директор Комунального дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 67 "Сонячний" загального типу Краматорської 

міської ради 

 

Атестація педагогів ЗДО: інноваційний формат 

організації та проведення 

Богомолова Любов Валеріївна, вихователь-методист 

дошкільного навчального закладу №14 «Золотий ключик» м. 

Новограда-Волинського 

 

Роль педагога в національно-патріотичному вихованні 

школярів у закладах позашкільної освіти 

Бордюг Наталія Сергіївна, кандидат з 

сільськогосподарських наук, доцент, директор комунального 

закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний 

центр» Житомирської обласної ради 

Возна Анна Вікторівна, лаборант, керівник гуртків 

комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 



Стадник Оксана Олександрівна, методист, керівник 

гуртків комунального закладу позашкільної освіти «Обласний 

еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

Члек Олена Олександрівна, керівник гуртків 

комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

 

Сучасні форми роботи закладу дошкільної освіти з 

батьками вихованців 

Вейко Оксана Валеріївна, завідувач ЗДО № 4 м. 

Радимишль 

 

Соціально-правові підходи до дослідження профілактики 

протидії торгівлі дітьми у процесі їх виховання 

Венцель Наталія Василівна, викладач кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Особливості професійної діяльності соціального педагога 

в інклюзивному освітньому просторі 

Вознюк Олена Миколаївна,  кандидат психологічних 

наук, викладач кафедри психології КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР    

Інтерактивні технології навчання як засіб формування 

пізнавальної активності дітей дошкільного віку 

Гончар Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач дошкільної педагогіки, психології та фахових 

методик  Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Соціально-педагогічна адаптація молодих учителів в 

умовах професійного становлення 

Дем'янчук Олена Олексіївна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри педагогіки та андрагогіки КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Управлінська компетентність освітнього менеджера як 

важливий чинник реформування державного управління в умовах 

сьогодення 

Добрянська Олена Миколаївна, завідувач навчально-

методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР 

 

Мовленнєвий розвиток – основна складова розвитку 

особистості дитини-дошкільника 

Завязун Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних 

наук, викладач кафедри психології КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР 

 

Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах 

інклюзивного навчання 

Коврігіна Лілія Михайлівна, кандидат філологічних 

наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Формування професійної компетентності педагога 

закладу дошкільної освіти 

Кузнецова Тетяна Миколаївна, психолог, вихователь 

ЗДО № 14 м. Коростеня 

 

Формування управлінської компетентності керівників 

закладів освіти в контексті концепції розвитку педагогічної 

освіти 

Кухарчук Петро Михайлович, кандидат наук з 

державного управління, доцент, професор кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Підходи в діяльності методичної служби щодо розвитку 

професійної компетентності педагога 



Мастеркова Тетяна Вікторівна, викладач кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Технології в реалізації змісту програми «Інтелектуальна 

мозаїка» 

Миськова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та 

фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії 

 

Професійна компетентність майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку як умова ефективної професійної діяльності 

Онофрійчук Лілія Олегівна,  кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових 

методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Андрагогічні засади підготовки вчителя до особистісного 

самовдосконалення в післядипломній освіті 

Орлова Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Актуальні закономірності управління сучасними освітніми 

системами 

Пастовенський Олександр Вікторович, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін, заступник директора з науково-методичної роботи  КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Плосков Віктор Олександрович, кандидат історичних 

наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін  КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

 

Роль проектної роботи в екологічному вихованні 

дошкільнят 

Побережна Лариса Володимирівна, вихователь 

дошкільного навчального закладу № 42 м. Житомира 

 

Педагогічна рада – колегіальний орган управління закладу 

дошкільної освіти 

Пожарко Валентина Євгеніївна, вихователь 

Романівського центру розвитку дитини 

 

Критерії самооцінювання освітнього середовища закладу 

загальної середньої освіти в контексті «Нової української школи» 

Ренькас Броніслава Мирославівна, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Необхідність неперервної освіти учителя-філолога, його 

мобільність та готовність  до професійного зростання 

Сергієнко Антоніна Антонівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти  

Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

 

Підвищення професійного рівня вчителів в умовах Нової 

української школи 

Шегеда Антон Федорович, викладач кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін  КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Казка як засіб впливу на дитячу особистість 

Штольц ТетянаМиколаївна, вихователь ЦРД №68 м. 

Житомира 

 

 

 



Науково-методичні основи інноваційного розвитку 

післядипломної освіти 

Якухно Іван Іванович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін  КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

 

 


