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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

КАР’ЄРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

13 – 14 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Кар’єрна 

компетентність майбутніх кваліфікованих робітників 

у постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи 

розвитку» проводиться відповідно до програми експериментальної 

роботи всеукраїнського рівня «Формування кар’єрної компетентності 

майбутніх фахівців у професійно-технічному навчальному закладі» 

(наказ Міністерства освіти і науки України № 713 від 17.05.2017 р.). 

 

 

 

 

 

«Освіта, успіх і кар’єра – 

 знайди свій шлях  

у професійній сфері» 
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Організаційний комітет 

Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник лабораторії 

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

доктор педагогічних наук, професор (голова) 

Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент 

(заступник голови) 

Загіка Олена Олегівна, директор Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук 

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної 

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

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

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 

Харчук Антоніна Михайлівна, начальник управління професійної освіти 

та ресурсного забезпечення Хмельницької обласної державної адміністрації, 

магістр державного управління та управління навчальними закладами 

Шевчук Людмила Іванівна, директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Ящук Інна Петрівна, депутат Хмельницької обласної ради, голова 

постійної комісії Хмельницької обласної ради  з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики і спорту, доктор педагогічних наук, 

професор 
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ПОРЯДОК РОБОТИ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Кар’єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників 

у постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку» 
 

13 грудня 2018 року 
 

08.00–10.00 реєстрація учасників 

10.00–10.30 екскурсія-презентація закладу професійної (професійно-
технічної) освіти 

10.30–12.00 пленарне засідання 

12.00–12.30 кава-брейк 

12.40–13.40 дискусія «Кар’єрне становлення особистості у сучасних 
соціально-економічних умовах» 

14.00–15.00 обідня перерва 

15.00–15.45 дискусія «Технології консультування з професійної кар’єри 
учнівської молоді в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти» 

15.45–16.30 

 

16.30–17.30  

дискусія «Центри консультування з професійної кар’єри: цілі, 
завдання, досвід діяльності» 
тренінг «Формування в здобувачів освіти готовності до 
професійного успіху» 

17.40–18.30 святкова концертна програма «Андріївські вечорниці» 
 

14 грудня 2018 року 
 

09.00–10.00 виставка мистецьких творів учнів навчального закладу з 
професії «Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та 
будівель» 

10.00–11.00 тренінг-ділова гра «Сто доріг – одна твоя» 
11.00–12.00 засідання круглого столу «Педагогічні умови формування 

готовності учнівської молоді закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти до планування і реалізації 
кар’єри» 

12.00–13.00 підбиття підсумків та прийняття рекомендацій конференції 
13.00–14.00 обідня перерва 
з 14.30 від’їзд учасників конференції 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Доповідь – до 10 хвилин 
Панельна дискусія – 45 хвилин 
 

Адреса: м. Хмельницький, проспект Миру, 61/3  
Вище професійне училище №25 м. Хмельницького, 2 поверх, актова зала 
Робоча мова конференції: українська 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

13 грудня 2018 року      10.30 – 12.00 

(актова зала) 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 
 

Загіка Олена Олегівна, директор Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук 
 

Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України 
 

Ящук Інна Петрівна, депутат Хмельницької обласної ради, голова 

постійної комісії Хмельницької обласної ради  з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики і спорту, доктор педагогічних наук, 

професор  
 

Харчук Антоніна Михайлівна, заступник директора, начальник 

управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту 

освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, магістр 

державного управління та управління навчальними закладами 
 

Модератори:  

Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 

доцент 

Загіка Олена Олегівна, директор Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук 

 

ДОПОВІДІ: 

 

Кар’єрна компетентність – фактор проектування професійного 

майбутнього кваліфікованих робітників 

Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник 

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 

 

Кар’єрне консультування як один із аспектів підвищення якості 

професійної підготовки кваліфікованих робітників 

Харчук Антоніна Михайлівна, заступник директора, начальник 

управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту 

освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 
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Дуальна система освіти як запорука професійного успіху та 

кар’єрного становлення майбутніх кваліфікованих робітників 

Ковальчук Сергій Андрійович, помічник народного депутата України 

С. П. Лабазюка 

 

Конкурентоздатність як маркер успішності фахівця 

Сергеєва Лариса Миколаївна, професор кафедри публічного 

адміністрування і  менеджменту освіти «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, доктор педагогічних наук 

 

Досвід поширення ідей кар’єрної орієнтації у молодіжному середовищі  

Залуський Сергій Едуардович, заступник директора Хмельницького 

обласного центру зайнятості 

 

Формування кар’єрної компетентності учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти – вимога часу 

Шевчук Людмила Іванівна, директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних 

наук 

 

Досвід розвитку кар’єрної компетентності персоналу компанії в 

контексті співпраці із закладами професійної освіти 

Шпак Марія Миколаївна, менеджер з персоналу відділу по роботі з 

персоналом гіпермаркету «Епіцентр - К» 

 

ДИСКУСІЯ: 

«Кар’єрне становлення особистості в сучасних соціально-економічних 

умовах» 
 

13 грудня 2018 року          12.40–13.40 

(актова зала) 

Модератор: Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник 

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 
 

Експерти: 

Залуський Сергій Едуардович, заступник директора Хмельницького 

обласного центру зайнятості 

Зейналова Таїса Олександрівна, старший майстер Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр 

професійної освіти» 
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Ковальчук Сергій Андрійович, помічник народного депутата України 

С.П. Лабазюка  

Пащенко Людмила Олександрівна, завідувач відділу кадрів ДП «Новатор» 

Ткач Наталія Анатоліївна, викладач спецдисциплін Чорноморського 

морського коледжу Одеського національного морського університету 

Шевчук Людмила Іванівна, директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних 

наук 
 

ВИСТУПИ: 
 

Навчально-методичне забезпечення позаурочної художньо-технічної 

діяльності учнів 

Андрощук Ігор Петрович, завідувач кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 

національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Професійне становлення майбутніх педагогів закладів професійно-

технічної освіти 

Андрощук Ірина Василівна, доцент кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 

національного університету, доктор педагогічних наук 

 

Самоосвіта майбутніх кваліфікованих робітників як міжнародний 

стандарт кар’єрного становлення 

Вовк Богдан Іванович, старший викладач кафедри професійної освіти 

та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

кандидат педагогічних наук 

 

Психолого-педагогічні умови розвитку творчої уяви старших 

дошкільників 
Гальченко Вікторія Миколаївна, доцент кафедри педагогіки і 

психології дошкільної освіти та дитячої творчості Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат 

психологічних наук 

 

Формування мотивації майбутніх електромонтерів до професійного 

успіху  

Гермак Ольга Леонідівна, викладач спецдисциплін енергетичного 

профілю Державного навчального закладу «Криворізький центр професійної 

освіти, металургії та машинобудування» 
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Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти  

Годна Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Вищого художнього професійного училища № 19 

смт. Гриців Хмельницької області 

 

Планування професійної кар’єри у процесі формування 

етнокультурної компетентності студентів  

Гончарук Валентина Анатоліївна, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат 

педагогічних наук 

 

Реалії планування професійної кар’єри та професійного розвитку 

молоді в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Данилюк Ольга Анатоліївна, майстер виробничого навчання 

Хмельницького професійного ліцею 

 

Формування культури мовлення – ефективний засіб кар’єрного 

зростання педагога 

Денисюк Оксана Юріївна, старший викладач кафедри української 

літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування морально-етичних якостей як важлива складова 

підготовки конкурентоздатних кваліфікованих робітників  

Єгорова Наталія Михайлівна, викладач Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею 

 

Перспективні напрями співпраці закладах професійної (професійно-

технічної) освіти із соціальними партнерами та роботодавцями 

Зейналова Таїса Олександрівна, старший майстер Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр 

професійної освіти» 

 

Осмислення комунікативних навичок та моделей поведінки як засіб 

кар’єрного зростання педагога 

Йовенко Лариса Іванівна, професор кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук 
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Знання традиційної культури – передумова кар’єрного зростання 

майбутніх фахівців  

Кириченко Віта Григорівна, старший викладач кафедри української 

літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування мотивації майбутніх майстрів ресторанного 

обслуговування до планування і реалізації професійної кар’єри 

Козак Андрій Романович, директор Бурштинського торговельно-

економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 

університету, аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України 

 

Педагогічні умови формування комунікативної компетентності 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової 

підготовки 
Корень Алла Миколаївна, доцент кафедри методик та технологій 

дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

 

Основні фактори формування кар’єрних орієнтацій майбутніх 

кваліфікованих робітників 

Кочаток Наталія Дмитрівна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького 

 

Актуальність розвитку проектної культури педагогів професійного 

навчання у сучасних соціально-економічних умовах 

Кравець Світлана Григорівна, старший науковий співробітник 

лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук 

 

Теоретичні і практичні основи процесу дидактичної підготовки 

студентів спеціальності «Початкова освіта» до реалізації функцій 

вчителя-фасилітатора 

Лозенко Анна Павлівна, доцент кафедри педагогіки та методики 

початкового навчання, факультету педагогіки і психології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних 

наук 

 

Методичні аспекти розвитку кар’єрної компетентності майбутніх 

фахівців (на прикладі інтерпретації літератури як мистецького 

феномена в шкільному курсі української літератури) 
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Лопушан Тетяна Володимирівна, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат 

філологічних наук 

 

Проектна культура як вирішальний фактор розвитку професійної 

кар’єри майбутніх дизайнерів-графіків 

Максимова Алла Борисівна, доцент кафедри дизайну Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі 

 

Нормативно-правове підґрунтя кар’єрного зростання майбутніх 

кваліфікованих робітників 

Мар’янич Тетяна Григорівна, методист Вищого професійного 

училища № 25 м. Хмельницького 

 

Формування готовності педагогів професійного навчання в галузі 

легкої промисловості до професійного успіху  

Міщенко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету, кандидат технічних наук 

 

Управління маркетинговою діяльністю закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Мокійчук Діна Петрівна, старший майстер виробничого навчання І 

категорії, викладач спеціальних дисциплін вищої категорії Державного 

навчального закладу «Жашківський аграрно-технологічний професійний 

ліцей», старший викладач 

 

Кар’єрний розвиток майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

сучасних соціально-економічних умовах 
Молдован Андрій Дмитрович, асистент кафедри теорії та методики 

фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, здобувач Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України 

 

Особливості реалізації державної концепції з професійної орієнтації 

населення у Луганській області  

Назаров Євген Іванович, директор Державного навчального закладу 

«Луганський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» 

 

Кар’єра як процес професійної самореалізації особистості студента-

філолога 
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Новаківська Людмила Володимирівна, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук 

 

Реалізація дослідницької компетентності педагогів професійного 

навчання у процесі кар’єрного становлення  

Опанасенко Віталій Петрович, старший викладач кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

кандидат педагогічних наук 

 

Кар’єрне становлення особистості у вимірі українознавчої освіти 

Осіпенко Наталія Сергіївна, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методики їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 

 

Український філолог у контексті сучасних літературознавчих та 

суспільних тенденцій 

Павленко Марина Степанівна, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методики їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 

 

Формування мовно-літературної компетентності студентів-

філологів у процесі вивчення фахових методик 

Пархета Любов Петрівна, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 

 

Сучасні аспекти професійного зростання учителів мистецьких 

дисциплін 

Побірченко Олена Михайлівна, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, кандидат педагогічних наук 

 

Самопізнання та самовдосконалення як необхідна умова здобуття 

духовного досвіду майбутнього вихователя 
Репетій Світлана Тимофіївна, доцент кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти та дитячої творчості Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук 
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Готовність майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної 

галузі до застосування інноваційних виробничих технологій як 

передумова професійного успіху 

Романов Леонід Анатолійович, науковий співробітник лабораторії 

технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України 

 

Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх викладачів 

професійного навчання в педагогічних університетах   

Самусь Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка, кандидат педагогічних наук 

 

Становлення риторичної особистості майбутнього вчителя-

філолога в процесі вивчення курсу «Академічна риторика» 

Санівський Олександр Михайлович, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 

 

Риторика як дієвий засіб кар’єрного розвитку у професійній 

діяльності викладача 

Сивачук Наталія Петрівна, професор кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 
 

Потенційні можливості педагога-музиканта як фактор розвитку 

його професійної кар’єри 

Умрихіна Оксана Станіславівна, доцент кафедри інструментального 

виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, кандидат педагогічних наук 
 

Становлення дуальної системи здобуття вищої освіти в Україні 

Храпач Дмитро Миколайович, здобувач кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 

національного університету 
 

Розвиток професійно-важливих якостей майбутніх учителів 

трудового навчання та технологій засобами народного мистецтва 

Хренова Вікторія Валеріївна, доцент кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 

національного університету, кандидат педагогічних наук 
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Інноваційний підхід до методичної підготовки майбутніх учителів-

філологів 

Циганок Оксана Олександрівна, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 
 

Методичні аспекти формування кар’єрних орієнтацій учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Шатковська Лілія Василівна, методист Вищого професійного 

училища № 25 м. Хмельницького 
 

Формування кар’єрних орієнтацій майбутніх дизайнерів у контексті 

розвитку художньо-конструктивної компетентності 

Шкарупа Ганна Миколаївна, викладач образотворчих дисциплін 

Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету 

технологій та дизайну 
 

Формування проектувальних умінь майбутніх техніків-механіків у 

процесі професійного самовизначення 

Якімець Юрій Михайлович, заступник директора з навчально-

виробничої роботи Львівського автомобільно-дорожнього коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

ДОПОВІДЬ: 

 

Кар’єрні траєкторії професійного самовизначення учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної 

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

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

ДИСКУСІЯ: 

 

«Технології консультування з професійної кар’єри учнівської молоді  

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

13 грудня 2018 року      15.00–15.45 

(актова зала) 

Модератор: Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії 

професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
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Експерти: 

Джерелейко Людмила Володимирівна, заступник директора Державного 

навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти» 

Дорош Василь Степанович, виконуючий обов’язки директора Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області 
Дрозіч Ірина Анатоліївна, методист Державного навчального закладу 

«Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», кандидат 

педагогічних наук 

Мехеда Тетяна Романівна, директор Хмельницького міського центру 

зайнятості 

Сиско Наталія Миколаївна, завідувач лабораторії Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області, докторант Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

кандидат психологічних наук 

 

ВИСТУПИ: 

 

Формування готовності до планування та реалізації професійної 

кар’єри майбутніх фахівців з охорони праці 

Абільтарова Ельвіза Нуріївна, доцент кафедри охорони праці в 

машинобудуванні і соціальній сфері Кримського інженерно-педагогічного 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Модель підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної 

кар’єри 

Алєксєєва Світлана Володимирівна, старший науковий співробітник, 

докторант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук 
 

Вплив індивідуального стилю професійної діяльності на формування 

іміджу майбутнього вчителя фізичної культури 

Бугаєнко Тетяна Вікторівна, викладач кафедри здоров’я, фізичної терапії, 

реабілітації та ерготерапії Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності в учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти  

Бурдун Олена Вікторівна, методист вищої категорії відділу проектного 

управління Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України 
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Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників у сучасних соціально-економічних умовах  

Голдобін Віктор Анатолійович, викладач професійної підготовки 

Державного навчального закладу «Ярмолинецький агропромисловий центр 

професійної освіти» 
 

Розвиток спеціальних компетентностей у майбутніх інженерів-

педагогів швейного профілю  

Грищишина Галина, асистент кафедри технологій виробництва і 

професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка м. Старобільська 
 

Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників у сучасних соціально-економічних умовах  

Гриценок Інна Антонівна, доцент, старший науковий співробітник 

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України, кандидат педагогічних наук 
 

Практичний досвід забезпечення педагогічних умов формування 

готовності учнів до планування і реалізації кар’єри  

Дребіт Тетяна Дмитрівна, методист Державного професійно-

технічного навчального закладу «Криворізький професійний гірничо-

електромеханічний ліцей» 
 

Формування кар’єрної компетентності майбутніх кухарів у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти  

Дрозіч Ірина Анатоліївна, методист Державного навчального закладу 

«Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», кандидат 

педагогічних наук 

 

Розвиток цифрової компетентності учнів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 
Єршов Микола-Олег Володимирович, аспірант кафедри педагогіки 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 

Роль кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 

засобами е-портфоліо 

Єршова Людмила Михайлівна, заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, доктор педагогічних наук, доцент 
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Формування іміджевої культури та професіоналізму майбутнього 

вчителя фізичної культури  

Жуков Володимир Леонідович, старший викладач кафедри теорії та 

методики фізичної культури, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків 

в освітній практиці 

Клименко Марина Миколаївна, асистент кафедри філософії та 

педагогіки Національного транспортного університету, м. Київ, кандидат 

педагогічних наук 

 

Формування готовності учнівської молоді до планування і реалізації 

кар’єри в умовах економіко-гуманітарного коледжу  

Костюкович Вікторія Володимирівна, методист Бердянського 

економіко-гуманітарного коледжу Бердянського державного педагогічного 

університету 

 

Культурологічна компетентність як важлива складова кар’єрного 

становлення особистості майбутнього фахівця  

Кучерак Ірина Володимирівна, доцент кафедри професійної освіти та 

інноваційних технологій Інституту післядипломної освіти та довузівської 

підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, кандидат педагогічних наук 

 

Технічна творчість у формуванні професійної компетентності 

майбутнього вчителя трудового навчання та технологій 

Лівшун Олександр Володимирович, доцент кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 

національного університету, кандидат педагогічних наук 

 

Забезпечення педагогічних умов формування готовності учнів до 

планування і реалізації кар’єри у Херсонському вищому професійному 

училищі ресторанного господарства 

Малига Ася Олегівна, викладач-методист Державного навчального 

закладу «Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства» 

 

Роль творчого потенціалу у формуванні кар’єрної компетентності 

майбутніх кухарів-кондитерів у процесі професійної підготовки 

Мелько Марина Володимирівна, керівник гуртка Самбірського 

професійного ліцею сфери послуг Львівської області 
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Методи консультування з професійної кар’єри учнівської молоді 

Мірошниченко Наталія Миколаївна, заступник директора з 

навчально-методичної роботи Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва і 

дизайну» 

 

Ділова гра як метод формування готовності до реалізації професійної 

кар’єри учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Нудьга Віта Олександрівна, майстер виробничого навчання, викладач-

методист Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище 

професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» 

 

Технології формування кар’єрної компетентності учнів Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти туристичного сервісу» 

Пасько Ганна Григорівна, майстер виробничого навчання Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти туристичного сервісу» 

 

Формування підприємницької компетентності в контексті 

формальної і неформальної освіти 

Пащенко Поліна Олександрівна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи Вищого професійного училища № 94 м. Лисичанська 

 

Провідні чинники кар’єрного розвитку фахівців залізничного 

транспорту 

Поліщук Лариса Володимирівна, методист Київського вищого 

професійного училища залізничного транспорту імені В. С. Кудряшова, 

аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

 

Професійне консультування як складова організаційної культури 

педагогічного колективу закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти 
Поліщук Тетяна Петрівна, директор Державного навчального закладу 

«Бердичівське вище професійне училище» 

 

Правове забезпечення консультування з професійної кар’єри в країнах 

Європейського Союзу 

Радкевич Олександр Петрович, старший науковий співробітник 

лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти, кандидат юридичних наук  
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Особливості професійної кар’єри бакалаврів фінансово-економічних 

спеціальностей 

Разенкова Наталія Володимирівна, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України 

 

Роль професійно-технічної освіти у кар’єрному становленні особистості  

Рудик Ольга Василівна, методист Державного навчального закладу 

«Сєвєродонецьке вище професійне училище» 

 

Проектування траєкторій кар’єрного розвитку 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 

 

Роль викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

формуванні кар’єрної компетентності майбутніх фахівців  

Сиско Наталія Миколаївна, завідувач лабораторії Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації 

інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, докторант 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України, кандидат психологічних наук 

 

Застосування активних методів навчання для професійного розвитку 

майбутніх інженерів-педагогів  

Скібіна Олена Володимирівна, доцент кафедри технологій 

виробництва і професійної освіти Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка м. Старобільська, кандидат педагогічних наук 

 

Художньо-технічна творчість як інструмент адаптації робітників 

до ринку праці 

Сліпчишин Лідія Василівна, доцент кафедри освіти дорослих 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий 

центр професійної освіти»), кандидат педагогічних наук 

 

Консультування з професійної кар’єри в системі дуальної освіти 

майбутніх фахівців машинобудівного профілю 

Стрілець Олександр Іванович, директор Дніпровського центру 

професійно-технічної освіти 
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Формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників  залізничної галузі (на прикладі Дніпровського професійного 

залізничного ліцею) 
Тимощенко Вікторія Вікторівна, викладач спецдисциплін 

Дніпровського професійного залізничного ліцею 

 

Педагогічні умови розвитку кар’єрної компетентності у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти України  

Тютюнник Ірина Сергіївна, методист Державного професійно-

технічного навчального закладу «Сумське вище професійне училище 

будівництва і дизайну» 

 

ДОПОВІДЬ: 

 

Центри консультування з професійної кар’єри: концептуальні засади 

діяльності 

Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент 

 

ДИСКУСІЯ: 

«Центри консультування з професійної кар’єри: цілі, завдання та досвід 

діяльності» 

13 грудня 2018 року             15.45–16.30 

(лекційна зала) 

Модератор: Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 

доцент 

 

Експерти: 

Гичко Наталія Григорівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Колківського вищого професійного училища, профконсультант 

Центру професійної кар’єри 

Загіка Олена Олегівна, директор Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук 

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної кар’єри 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Кінах Неля Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти  

Кучмик Галина Кирилівна, викладач Колківського вищого професійного 

училища 
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ВИСТУПИ: 

 

Тенденції кар’єрного консультування учнівської молоді в Фінляндії 

Базелюк Наталія Валеріївна, старший науковий співробітник науково-

організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кандидат 

педагогічних наук 

 

Цифрова компетентність як основа кар’єрного розвитку педагогів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Базелюк Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, 

докторант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України  

 

Формування кар’єрних орієнтацій у майбутніх учителів початкової 

школи 

Бекірова Аділе Рустемівна, доцент кафедри початкової освіти Кримського 

інженерно-педагогічного університету, кандидат педагогічних наук 

 

Використання технології контекстного навчання у професійній 

підготовці майбутніх фахівців галузі швейного виробництва  

Білик Вікторія Володимирівна, старший викладач кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук 

 

Формування підприємницької компетентності учнівської молоді – 

ключовий аспект кар’єрного розвитку майбутніх фахівців 

Бурдун Віктор Васильович, завідувач кафедри технологій виробництва 

і професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка, м. Старобільська, кандидат педагогічних наук 

 

Консультування з професійної кар’єри – важлива умова забезпечення 

якості професійної (професійно-технічної) освіти 

Величко Неля Олександрівна, заступник директора департаменту 

акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

Роль педагогів професійного навчання у професійному самовизначенні 

учнівської молоді  

Глущенко Олена Вадимівна, методист Державного навчального закладу 

«Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», кандидат 

педагогічних наук 

Роль методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

в консультуванні з професійної кар’єри учнівської молоді 
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Горбан Євдокія Іванівна, методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, методист вищої категорії 

 

Використання інтерактивних технологій у формуванні професійно-

мовленнєвої компетентності студентів економічного коледжу  

Гордієнко Валентина Павлівна, старший викладач Торговельно-

економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 

університету, кандидат педагогічних наук 

 

Освітні технології формування підприємницьких навичок майбутніх 

кваліфікованих робітників  

Дадика Ірина Олексіївна, викладач вищої категорії 

загальнопрофесійної підготовки Державного навчального закладу 

«Слобожанський регіональний центр професійної освіти» 

 

Особливості навчання сучасним технікам дизайну нігтів майбутніх 

манікюрників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Демянчук Марина Анатоліївна, майстер виробничого навчання 

Державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-

технічної освіти» Сумської області 

 

Розвиток здатності до підприємництва як актуальна проблема 

сьогодення 

Джерелейко Людмила Володимирівна, заступник директора 

Державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний 

центр професійно-технічної освіти» 

 

Формування економічної компетентності майбутніх фахівців 

будівельної галузі як передумова їхнього кар’єрного розвитку  

Дорохова Леся Миколаївна, методист Державного навчального закладу 

«Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» 

 

Особливості формування кар’єрної компетентності в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької області 

Дорош Василь Степанович, виконуючий обов’язки директора Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області 

 

Формування підприємницьких навичок шляхом використання ігрових 

технологій у процесі підготовки майбутніх кваліфікованих робітників  

Дудко Марина Володимирівна, майстер виробничого навчання 

Бердянського економіко-гуманітарного коледжу Бердянського державного 

педагогічного університету  



23 

Формування кар’єрної компетентності як важлива складова 

професійної підготовки майбутнього кваліфікованого робітника у закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти  

Загіка Олена Олегівна, директор Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук 

 

Кар’єрний розвиток викладачів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти як результат інноваційної діяльності  

Ібрагімов Таїр Шукрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

здобувач Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

 

Роль інноваційних технологій у формуванні підприємницької 

компетентності учнів закладів ПТО  

Ігнатенко Ганна Володимирівна, доцент, завідувач кафедри 

професійної освіти та технологій сільського господарства виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка, кандидат педагогічних наук 

 

Формування кар’єрних орієнтацій майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в позаурочній діяльності 

Камінецька Ірина Володимирівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Державного навчального закладу «Запорізьке вище 

професійне училище моди і стилю» 

 

Використання методу Webquest для формування підприємницьких 

навичок майбутніх кваліфікованих робітників 

Кінах Неля Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти  

 

Специфіка проектування траєкторій професійної кар’єри вчителів 

філологічних спеціальностей 

Ковальчук Альона Олександрівна, учитель французької мови Закладу 

загальної середньої освіти № 49 м. Києва 

 

Застосування SМART-комплексів у формуванні кар’єрних орієнтацій 

фахівців машинобудівної галузі 

Кононенко Андрій Геннадійович, науковий співробітник лабораторії 

електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України, кандидат педагогічних наук 

 

Дидактичні засади підготовки майбутніх фахівців образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва 
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Корницька Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету 

 

Формування кар’єрних орієнтацій майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах освітньо-виробничого кластеру 

Короткова Ліна Ігорівна, директор Державного навчального закладу 

«Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», кандидат 

педагогічних наук 

 

Педагогічні умови формування в учнів готовності до планування 

кар’єри (на прикладі професії «Діловод. Адміністратор. Касир») 

Костенко Оксана Дмитрівна, профконсультант Вищого професійного 

училища № 25 м. Хмельницького 

 

Педагогічні умови формування інформаційної компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти  

Кулинич Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-

методичної роботи Державного навчального закладу «Запорізьке вище 

професійне училище», аспірант Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України 

 

Кар’єрне консультування в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

Кучмик Галина Кирилівна, Гичко Наталія Григорівна, викладач, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, профконсультанти 

Центру професійної кар’єри Колківського вищого професійного училища 

 

Кар’єрні орієнтації майбутніх WEB-дизайнерів у процесі підготовки 

до підприємницької діяльності 

Кушнір Вадим Володимирович, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України  

 

Шляхи формування підприємницької компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання  

Маринченко Євгеній Олегович, аспірант кафедри професійної освіти 

та технологій сільського господарства виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

Роль суспільних інституцій у професійному самовизначенні учнівської 

молоді 
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Марковська Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

здобувач Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

 

Розвиток готовності викладачів спеціальних дисциплін будівельного 

профілю до кар’єрного консультування учнівської молоді  

Михнюк Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент Кримського 

інженерно-педагогічного університету 

 

Формування кар’єрних орієнтацій учнівської молоді в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва  

Натеса Микола Григорович, директор навчально-методичного кабінету 

у м. Києві 

 

Вплив системи профорієнтації закладів професійної (професійно-

технічної) освіти як чинник самовизначення учнів 

Пархомюк Любов Василівна, старший майстер Вищого професійного 

училища № 25 м. Хмельницького 

 

Реалізація системи кар’єрного консультування учнів у закладах 

професійно (професійно-технічної) освіти в умовах сучасного освітнього 

середовища 

Пенделюк Наталія Петрівна, практичний психолог Вищого 

професійного училища № 25 м. Хмельницького 

 

Методика використання тренажерів для удосконалення навчального 

процесу в процесі підготовки фахівців автотранспортного профілю 

Приймак Віктор Миколайович, старший викладач кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету 

 

Формування підприємницької компетентності учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти в Україні: досвід та 

перспективи  

Присяжнюк Оксана Сергіївна, старший майстер Вищого професійного 

училища № 25 м. Хмельницького 

 

Концептуальні засади кар’єрного розвитку педагога професійної 

школи в постіндустріальному суспільстві 

Романова Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України  
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Формування підприємницьких навичок майбутніх робітників 

фермерських господарств у процесі вивчення навчальної дисципліни 

«Сучасне фермерське господарство  

Росновський Микола Григорович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій сільського 

господарства виробництва Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

 

Формування кар’єрної компетенції при підготовці молодших 

спеціалістів підприємницького напряму 

Салабай Наталія Сергіївна, майстер виробничого навчання Вищого 

професійного училища № 25 м.Хмельницького 

 

Кар’єрне зростання майбутнього вчителя початкової школи як умова 

його педагогічної майстерності 

Себало Людмила Ігорівна, доцент кафедри педагогіки та методики 

початкового навчання Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

 

Методи консультування з професійної кар’єри майбутніх бакалаврів з 

економіки підприємства 

Середіна Інна Анатоліївна, викладач кафедри філософії та педагогіки 

Національного транспортного університету, аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України 

 

Кар’єрний розвиток майбутніх фахівців засобами електронних 

освітніх ресурсів 

Смирнова Ірина Михайлівна, провідний науковий співробітник 

лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент 

 

Розвиток підприємницьких навичок учнів закладів професійно-

технічної освіти в контексті суспільного поступу Одеської області  

Соловйова Алла Володимирівна, викладач спецдисциплін 

Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського 

університету 

 

Роль соціального партнерства у розвитку кар'єрних 

компетентностей учнів закладів професійно-технічної освіти  

Ткач Наталія Анатоліївна, старший майстер Чорноморського коледжу 

Одеського національного морського університету  
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Формування готовності до планування і реалізації кар’єри у 

майбутніх робітників швейної галузі (на прикладі Хмельницького центру 

професійно-технічної освіти сфери послуг) 

Царьова Евеліна Сергіївна, в. о. директора Державного навчального 

закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» 

 

Інноваційні технології як засіб формування управлінської культури 

студентів-бакалаврів педагогічного вищого навчального закладу 

Чернякова Жанна Юріївна, доцент кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук 

 

Розвиток готовності до консультування з професійної кар’єри як 

умова фахового самовдосконалення сучасного педагога 

Шагаєва Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник науково-

організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

Потенціал педагогічних технологій у формуванні кар’єрної 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 

Шамралюк Олена Леонідівна, методист Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області 

 

ТРЕНІНГ 

«Формування в здобувачів освіти готовності до професійного успіху» 

13 грудня 2018 року          16.30–17.30 

(лекційна зала) 

Тренер: Кінах Неля Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти  

 

 
ТРЕНІНГ-ДІЛОВА ГРА  

 «Сто доріг – одна твоя» 

14 грудня 2018 року     10.00–11.00 
 

(лабораторія інформаційних технологій) 
 

Тренери: Петришин Дмитро Олексійович, викладач Вищого 

професійного училища № 25 м. Хмельницького, Салабай Наталя Сергіївна, 

викладач Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького 
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ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  

«Педагогічні умови формування готовності учнівської молоді ЗП(ПТ)О  

до планування і реалізації кар’єри» 

 

14 грудня 2018 року      11.00–12.00 

(лекційна зала) 

Модератори: 

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної 

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

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Кочаток Наталія Дмитрівна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького 

 

Учасники засідання: 

Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 

доцент (заступник голови) 

Гичко Наталія Григорівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Колківського вищого професійного училища, профконсультант 

Центру професійної кар’єри 

Джерелейко Людмила Володимирівна, заступник директора 

Державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний 

центр професійно-технічної освіти» 

Дорохова Леся Миколаївна, методист Державного навчального 

закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної 

освіти» 

Дорош Василь Степанович, виконуючий обов’язки директора 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій 

області 

Дрозіч Ірина Анатоліївна, методист Державного навчального закладу 

«Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», кандидат 

педагогічних наук 

Загіка Олена Олегівна, директор Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук 

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної 

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

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Зейналова Таїса Олександрівна, старший майстер Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр 

професійної освіти» 

Кінах Неля Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти  
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Кучмик Галина Кирилівна, викладач Колківського вищого 

професійного училища 

Мехеда Тетяна Романівна, директор Хмельницького міського центру 

зайнятості 

Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник 

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 

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 

Соловйова Алла Володимирівна, викладач спецдисциплін 

Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського 

університету 

Ткач Наталія Анатоліївна, старший майстер Чорноморського коледжу 

Одеського національного морського університету  

Харчук Антоніна Михайлівна, начальник управління професійної 

освіти та ресурсного забезпечення Хмельницької обласної державної 

адміністрації, магістр державного управління та управління навчальними 

закладами 

Шевчук Людмила Іванівна, директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Ящук Інна Петрівна, депутат Хмельницької обласної ради, голова 

постійної комісії Хмельницької обласної ради  з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики і спорту, доктор педагогічних наук, 

професор 

 

 

ПІДБИТТЯ  ПІДСУМКІВ  

ТА ПРИЙНЯТТЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

14 грудня 2018 року     12.00–13.00 

(актова зала) 

 

Модератори:  

Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент 

Загіка Олена Олегівна, директор Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук 
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