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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету
Сподинська Лариса Леонідівна – заслужений працівник освіти України, директор Державного вищого
навчального закладу «Київський електромеханічний коледж».
Заступник голови оргкомітету
Корецька Леся Володимирівна - начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Члени організаційного комітету
Бабич Вячеслав Михайлович – методист вищої категорії відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Ївженко Юрій Васильович - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу
наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти».
Літвінчук Ольга Дмитрівна – заступник директора з виховної роботи ДВНЗ «Київський
електромеханічний коледж», викладач-методист.
Наумова Наталія Констянтинівна – методист вищої категорії відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»;
Савенок В.В. – директор Центру Сім’ї Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації.
Угляренко Надія Миколаївна – завідувач відділення «Автоматизовані системи управління» ДВНЗ
«Київський електромеханічний коледж», викладач –методист.
Удалова Олена Адамівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу наукового
та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»;
Секретаріат оргкомітету
Владиченко Наталія Петрівна – практичний психолог ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Доповіді до 15 хвилин.
11 квітня 2019 р.
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.15 – 13.00
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
12 квітня 2019 р.
09.00- 10.00
10.00 – 11.30

Реєстрація учасників (фойє 4-го поверху Державного вищого навчального закладу
«Київський електромеханічний коледж»
Пленарне засідання (актова зала Державного вищого навчального закладу «Київський
електромеханічний коледж»
Обідня перерва
Екскурсія музейною кімнатою Державного вищого навчального закладу «Київський
електромеханічний коледж»
Продовження обговорення проблеми.

12.30 -13.30

Сніданок
Обговорення досвіду роботи закладів вищої освіти з проблем організації виховної
діяльності зі студентами
Підбиття підсумків конференції (актова зала Державного вищого навчального закладу
«Київський електромеханічний коледж»
Обідня перерва

13.30 – 16.00

Екскурсія містом

11.30 – 12.30
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11 квітня
Відкриття конференції
Сподинська Лариса Леонідівна – заслужений працівник освіти України, директор
Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний коледж».
Корецька Леся Володимирівна начальник відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»;
Пленарне засідання
Корецька Л.В., начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Педагогічна діяльність щодо формування ціннісних орієнтацій у студентів
Дубасенюк О.А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Формування громадянської відповідальності студентів закладів педагогічної освіти
Копичко Л.В., заступник директора з виховної роботи
Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка
Формування моральних цінностей як основи професійного становлення майбутнього
медичного працівника
Волкотруб А., заступник директора з виховної роботи
Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету
Соціально-педагогічні засади щодо формування громадянської відповідальності у
студентів
Штанько Л.О., Шевчук С.В., Український гуманітарний інститут, м. Буча
Впровадження соціального проектування в освітній процес як засіб формування
громадянської компетентності студентської молоді
Куліда І. М., старший викладач кафедри військової підготовки
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ
Роль саморегуляції та стресостійкості у профілактиці адиктивної поведінки в системі
професійної підготовки
Хайрулліна Ю.О., кандидат філософських наук, доцент, заступник декана факультету
педагогіки та психології з виховної роботи
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Засоби громадянського виховання в контексті управління виховним процесом
структурного підрозділу університету
Волошина О.В., кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник
Іванова А.С., старший інспектор відділу моніторингу та комунікації Управління поліції
охорони в місті Києві
Національна академія внутрішніх справ, Національна поліція України

3

Актуальні питання взаємодії підрозділів національної поліції України та
психологічної служби у закладах освіти щодо профілактики правопорушень
серед дітей
Літвінчук О.Д. – заступник директора з виховної роботи Державного вищого навчального
закладу «Київський електромеханічний коледж»
Формування громадянської компетентності у виховній системі коледжу
Павлиш Т.Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг
Булінг в молодіжному середовищі: психологічний, педагогічний та юридичний
аспект
Жученко В.Г., кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації
Київський національний торговельно-економічний університет
Формування громадянських цінностей студентської молоді засобами туризму
14.30–16.30 Продовження роботи конференції
Буянова Г. В., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», завідувач сектору освіти в
галузях гуманітарно-педагогічних наук та інженерії,
м. Київ
Формування у молоді відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я
Бабич В.М., методист вищої категорії
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Ставлення студентів до дотримання здорового способу життя
Вацлавський О.І., кандидат економічних наук, заступник директора коледжу з навчальновиховної роботи
Коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного
економічного університету
Булінг як один із видів насильства серед молоді
Вознюк О. В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти і
педагогічних інновацій
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Суспільно-громадянська відповідальність українського студента
Власюк І.І.
Вінницький технічний коледж
Соціальна активність як показник успішної соціалізації особистості
Гарбузюк Т.В., викладач дисциплін музичного циклу
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка»
Проблеми і перспективи формування здорового способу життя молоді
Іванковська І.П., Толстая А.В. , Давиденко В.Ю.
Електромеханічний коледж Харківського національного
господарства ім. О.М. Бекетова

університету

міського
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Психолого-педагогічна робота щодо безпечного користування Інтернет мережі
Ілларіонов В.М., кандидат технічних наук, доцент, викладач спецдисциплін ДВНЗ
«Київський електромеханічний коледж»
Тренінгові технології у формуванні навичок безпечної роботи в мережі Інтернет
Ївженко Ю. В., к.пед.н., старший науковий співробітник відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи
Моніторинг рівня сформованості почуття громадянськості у студентів у процесі
діяльності молодіжної громадської організації
Капінус О.С.,кандидат педагогічних наук, доцент
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Аналіз виникнення і розвитку наукової дефініції «відповідальність» та її роль у
формуванні майбутнього офіцера
Кохан С.В.
Електромеханічний коледж Харківського національного
господарства ім. О.М. Бекетова
Асоціальна поведінка як проблема підліткового віку

університету

міського

Краснощок А. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітрних
наук Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ
Уткіна Г. А., кандидат економічних наук, доцент
Донецький юридичний інститут МВС України,
Компетентнісний підхід як умова формування майбутніх правоохоронців
Лепеха І.О., завідувач кабінету соціально - гуманітарної та виховної роботи НМЦ
«Агроосвіта»;
Руденко А.С., методист кабінету соціально - гуманітарної та виховної роботи НМЦ
«Агроосвіта»;
Насильство серед молоді – складова асоціальної поведінки
Лихошва Л.М., викладач спецдисциплін ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»
Формування та оцінювання громадянських компетентностей студентів коледжу
Мацепура Л. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови з
методикою викладання Криворізький державний педагогічний університет
Вплив куратора на формування успішної та гармонійної особистості студента у
вищій школі
Мусієнко О. М., методист вищої категорії відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
Обгрунтування потенційних ризиків Інтернет-мережі
Одеров А.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту
м. Львів, Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Структурні компоненти загальнопедагогічної компетентності викладача – як
складова формування компетенції студентів (курсантів)
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Палагнюк М. М., доцент кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу
Проблема формування моральних цінностей у студентів вищих навчальних
закладів: історико – філософський аналіз
Пучков О.О., Уваркіна О. В., Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Становлення інформаційної парадигми в освіті: безпекові орієнтири та психологопедагогічна робота
Роїк Юлія, аспірантка
Київська державна академія декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені М. Бойчука
Кераміка як здоров’язберігаюча технік
Толмачова І. Г.
Відокремлений
підрозділ
«Лисичанський
педагогічний
коледж
Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка»
Формування громадянської компетентності майбутніх учителів засобами медіа
Удалова О. А., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»;
Кузнєцова О. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»
Формування відповідального батьківства у студентської молоді
Шевирьова Г. Г., викладач
Відокремлений
підрозділ
«Лисичанський
педагогічний
коледж
національного університету імені Тараса Шевченка»
Вплив інформаційного середовища на здоров’я сучасних підлітків

Луганського

Якайтіс І. Б., викладач іноземних мов та спецдисциплін
ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного
університету
Стратегічні напрями інноваційного розвитку вищої освіти в Україні
Ясинська В.С., кандидат політичних наук, доцент
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ
Волонтерська діяльність студентської молоді як засіб її соціальної активності
12 квітня
Обговорення досвіду роботи закладів вищої освіти з проблем організації виховної
діяльності зі студентами
Майстер клас (тема)
Савенок В.В. – директор Центру Сім’ї Солом’янської районної в м. Києві державної
адміністрації.
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Пивоварова Г. С., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету ім. Т. Шевченка»
Компетентнісний підхід у формуванні громадянської позиції студентів педагогічного
коледжу
Нечаєва І.В., викладач англійської мови
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТУ
Деякі аспекти формування почуття громадянськості у студентів
Шевчук Н.І., Вінницький технічний коледж
Формування громадянських якостей студентської молоді – інвестиції в майбутнє
України
Кучинська О.Г., Ткачук М.В., Вінницький технічний коледж
Формування громадянських почуттів у студентів на
словесності

заняттях

української

Угляренко Н.М. - завідувач відділення «Автоматизовані системи управління» ДВНЗ
«Київський електромеханічний коледж»
Формування громадянської відповідальності на заняттях з ділової української мови
Зима О.Г., Гусь Ю.Г., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Демократизація закладів вищої освіти через розвиток органів студентського
самоврядування
Чурілова В.Є., викладач
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету ім. Т. Шевченка
Особливості організації центру молодіжних ініціатив
Паламарчук Н.М., Вінницький технічний коледж
Розвиток соціальної ініціативи студентської
проектування

молоді

засобами

соціального

Руско Н.М., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Робота гуртка «Релігійне краєзнавство» щодо формування громадянської та
світоглядної позицій студентів
Літовка О.П., кандидат педагогічних наук, заступник директора з соціально - гуманітарної
роботи
Осіпов І.В., викладач загальнотехнічних дисциплін, завідувач навчальними майстернями
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка
Досвід роботи зі становлення творчих здібностей учнівської й студентської молоді на
прикладі діяльності регіонального фестивалю повітряних зміїв «Мирне небо
Донбасу»
Дашко Л.В., Кременчуцький коледж КрНУ ім. М. Островського
Формування у студентів відповідального ставлення до свого здоров’я

7

Здорик Р.В., електромеханічний коледж Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М.Бекетова
Методи роботи щодо формування громадянських почуттів студентів на заняттях з
предмета «Захист Вітчизни»
Ткач О.В., Нікопольський технікум Національної металургійної академії України
Ефективні методи превентивного виховання – запорука формування гармонійно
розвиненої особистості
Бондар А.Є., Інгулецький коледж ДВНЗ «КНУ» м. Кривий Ріг
«Здоров’я нації – найцінніший скарб людини». Розробка виховного заходу з
елементами тренінгу
Презентація програми спецкурсу «Українська родина (навчальна програма
спецкурсу для студентів усіх спеціальностей та форм навчання)»
Удалова О.А., старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
кандидат педагогічних наук;
Кузнєцова О.В., старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», кандидат педагогічних наук
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