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09.20 – 09.55 – реєстрація учасників конференції (ауд. 102) 

10.00 –11.20 – пленарне засідання (ауд. 92) 
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11.30 – 12.50 – секційні засідання (ауд. 92, 102, 104, 109) 
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13.10 – 13.30 – підбиття підсумків конференції (ауд. 92) 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Виступ на секції – до 7 хв. 
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СЕКЦІЯ 1 

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ, 

СУСПІЛЬСТВА, ПРИРОДИ 

     (початок роботи о 11.30, ауд. 104) 

 

Керівники секції: 

Тетяна Вікторівна Лєнь – кандидат філософських наук, 

доцент 
Катерина Олегівна Совач – старший викладач  

 
Бокшань Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу й іноземних мов Херсонського державного 

аграрно-економічного університету   

Філософські проблеми людини в антиутопії К. Ішіґуро 

«Клара і Сонце» 

 

Ведмеденко Олена Володимирівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Тваринництво, як життєва позиція здорової нації 

 

Главацька Юлія Леонідівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 
Bernard Mandeville: philosophical conception and original 

sense of humour 

 

Компаній Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

учитель початкових класів Херсонського НВК № 51 

Вплив філософської думку на розвиток принципу 

наступності 

 



Кузьменко Василь Васильович, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й 

менеджменту освіти КВНЗ «Херсонської академії 

неперервної освіти» 

Філософські аспекти становлення картини світу школярів 

у сучасних умовах 
 

Любенко Оксана Іванівна,  кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продукції тваринництва Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 
Сьогодення студентів ХДАЕУ. Що їх турбує? 

 
Матрюк Н.О., викладач вищої категорії, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи ВСП 

«Економіко-технологічного фахового коледжу 

Херсонського національного технічного університету» 

Філософські проблеми людини, суспільства, природи 

 

Огірко Олег Васильович, канд. фіз.-мат. наук, доцент 

кафедри філософії та педагогіки Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького 

Антропологічні аргументи існування Бога 

 
Смолянова Ольга Володимирівна, викладач вищої 

категорії Лозівської філії Харківського державного  

автомобільно-дорожнього коледжу  

Вибір свободи або втеча від неї 

 

Соболь Ольга Михайлівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продукції тваринництва Херсонського 

державного аграрно-економічного університету   



Використання фелінотерапевтичних засобів для 

зменшення негативних впливів професійного характеру для 

науково-педагогічних працівників 

 
Совач Катерина Олегівна, старший викладач кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й 

іноземних мов Херсонського державного аграрно-

економічного університету   

John Gay’s fables: the reflection of English philosophers of the 

Age of Enlightenment ideas 

 

Чикалова Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач КВНЗ «Херсонської академії 

неперервної освіти» 
Філософські аспекти поняття комунікативна 

компетентність 

 

Юрис Татьяна Анатольевна, кандидат философских 

наук, доцент кафедры иностранных языков Белорусского 

торгово-экономического университета  

Проблемы существования человека в условиях 

автоматизации производственной деятельности 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 

 (початок роботи о 11.30, ауд. 109) 

 

Керівники секції: 

Тетяна Володимирівна Яцула – доктор педагогічних 

наук, професор  

Ганна Олександрівна Фесенко – асистент 

 

Брит Анастасія Олегівна, здобувачка другого 

(магістерського) вищої освіти рівня Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 



Черненко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Педагогічні умови використання андрагогічних принципів у 

підготовці викладачів економічних дисциплін 

 

Клименко Олександр Олександрович, здобувач другого 

(магістерського) вищої освіти рівня Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Чепок Роман Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Розвиток логічного мислення на заняттях з професійно-

спрямованих предметів у вищих навчальних закладах 

освіти 

 

Комінарець Тетяна Вільямівна, кандидат філологічних 

наук, доцент КВНЗ «Херсонської академії неперервної 

освіти» 

Освіта як соціокультурний феномен 

 

Конюх Ірина Миколаївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, в. о. завідувача кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Молодь як особлива соціально демографічна группа 

 

Кучеренко Алла Алимівна, кандидат історичних наук, 

доцент КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» 

Інноваційні можливості розвитку громадянської та 

історичної освітньої галузі 

 



Нацук Ольга Сергіївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, в. о. завідувача кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Етапи технології формування професійної 

компетентності студента в освітньому процесі вишу 

Косован Карина Валентинівна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, в. о. завідувача кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів 

економічних дисциплін 

Геращенко Дмитрій Олександрович, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Штепенко Олександра Геннадіївна, доктор філологічних 

наук, професор кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Теоретичні аспекти «шкільної економічної освіти» 

Гузакова Вероніка Олексіївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Черненко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Педагогічні умови формування навичок самостійної 

роботи студентів економічного напряму 

 



Лясковець Олена Василівна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, в. о. завідувача кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Вплив педагогічних технологій на особистість викладача 

Мухіна Олена Григорівна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, в. о. завідувача кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Формування толерантності студентської молоді у 

виховному просторі закладів вищої освіти 

 

Полєвікова Ольга Борисівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету 

Лінгвофілософія як теоретичне підґрунтя 

словоцентричного підходу до мовної освіти дітей 

 

Тараненко Анна Василівна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Аверчева Наталія Олександрівна, кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри загальноекономічної 

підготовки Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Формування позитивного іміджу сучасного викладача 

 



Юсупов Ігор Ігорович, здобувач другого (магістерського) 

рівня вищої освіти Херсонського державного аграрно-

економічного університету; 

Штепенко Олександра Геннадіївна, доктор філологічних 

наук, професор кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Психологічне вигорання в професійній діяльності 

викладачів закладів вищої освіти 

СЕКЦІЯ 3 

АНТРОПОЛОГІЧНІ  

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ 

ПАРАДИГМИ ОСВІТИ  

(початок роботи о 11.30, ауд. 102) 

 

Керівники секції: 

Роман Володимирович Чепок – кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Ганна Олександрівна Фесенко – асистент 

 

Кохановська О.В., доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ 

«Херсонської академії неперервної освіти» 

Філософські погляди Жан-Жака Руссо на освіту дівчат    

 

Полєвіков Ігор Олексійович, кандидат педагогічних 

наук, методист вищої категорії Обласного навчально-

методичного центру культури і мистецтв  

Становлення особистості у контексті філософської 

антропології 

 

Сухенко Інна Миколаївна, завідувач економіко-

технологічним відділенням ВСП «Економіко-

технологічного фахового коледжу ХНТУ» 

Антропологічні передумови становлення сучасної 

парадигми освіти 



СЕКЦІЯ 4 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ: 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС  

(початок роботи о 11.30, ауд. 103) 

 

Керівники секції: 

Галина Іванівна Бокшань – кандидат філологічних наук, 

доцент  

Ганна Олександрівна Фесенко – асистент 

 

Бойко Вікторія Олександрівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 
Лізон Даніїл Григорович, здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 
Використання інформаційних технологій при наданні 

послуг у ресторанному бізнесі 

 

Голенюк Василь Юрійович, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Яцула Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Розвиток комунікативної компетентності викладача 

економічних дисциплін 

 

Дементеєва Ольга Юріївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Яцула Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Професійно-особистісний саморозвиток викладача 

 



Димніч Олександр Володимирович, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, в.о. завідувача кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Аспекти формування культури професійного спілкування 

студентів економічних спеціальностей 

 

Макухіна Світлана Володимирівна, старший викладач 

кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й 

іноземних мов Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Специфіка іншомовної комунікації у сфері туризму 

 

Морозова Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Формування комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування 

 

Мунтян Світлана Віталіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри загальноправових та соціально-

гуманітаних дисциплін Херсонського факультету 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

Комунікативна культура майбутніх правоохоронців як 

чинник їхньої фахової компетентності 

 

Смірнова Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри 

суспільних наук Національного університету 

кораблебудування Херсонська філія 

Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності 

(позанавчальна діяльність) 

 



Устінова Єлизавета Сергіївна, здобувачка першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Макухіна Світлана Володимирівна, старший викладач 

кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й 

іноземних мов Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Роль англомовної термінології у формуванні лексики 

індустрії гостинності 

 
Шалар Олег Григорович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальноекономічної підготовки 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету;  

Андрєєва Реґіна Ігорівна, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри загальноекономічної 

підготовки Херсонського державного аграрно-

економічного університету;  

Стрикаленко Євгеній Андрійович, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент кафедри 

загальноекономічної підготовки Херсонського державного 

аграрно-економічного університету  

Комунікативність тренера: психолого-педагогічна 

проблема спорту 

 

Шалигін Олександр Андрійович, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої Херсонського державного 

аграрно-економічного університету 

Комунікативний потенціал фахівця економічного напряму 

як підґрунтя  ефективного професійного спілкування 

  
Шаповал Сергій Іванович, старший викладач кафедри 

загальноекономічної підготовки Херсонського державного 

аграрно-економічного університету  

Компетентнісний підхід як основа підготовки фахівців з 

фізичного виховання 

 



Швецова Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри англійської мови в судноводінні 

Херсонської державної морської академії 

Формування іншомовної компетентності: контекстний 

підхід 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦЯ  

(початок роботи о 11:30, ауд. 108) 

 

Керівники секції: 

Інна В’ячеславівна Варнавська – кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Наталя Миколаївна Дяченко – старший лаборант 

 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, в.о. завідувача кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Сутність поняття «шкільна економічна освіта» 

Кан Олена Юріївна, доктор філософії, викладач 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету  
Підготовка філологів в сучасному освітньому просторі 

 

Корбич Наталія Миколаївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продукції тваринництва Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Вища освіта – сьогодення та проблеми 

 

Кривий Владислав Валерійович, асистент кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва 



Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Формування філософського потенціалу майбутнього 

фахівця-технолога, як актуальна проблема сучасності 

вищої освіти 

 

Літвінчук Світлана Борисівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри методики професійного навчання 

Миколаївського національного аграрного університету 

Удосконалення професійної підготовки майбутніх 

фахівців в умовах економічних викликів 

 

Минкіна Ганна Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки та 

захисту рослин Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Використання інтерактивних форм та методів при 

вивченні агрономічних дисциплін 

 

Минкін Микола Васильович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Проблеми  мотивації та стимулювання розвитку 

наукового потенціалу фахівця в організації 

 

Скакун Володимир Сергійович, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Чепок Роман Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Компетентнісний підхід у професійній підготовці 

фахівців у галузі економіки 

 



Сусла Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  

Про реалізацію індивідуального підходу в процесі графічної 

підготовки майбутніх вчителів технологій 

 

Чепок Роман Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Розвиток технічної творчості учнів професійної освіти 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

АКТИВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ЕКОСИСТЕМИ В 

УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

(початок роботи о 13.30, ауд. 102) 

 

Керівники секції: 

Наталія Іванівна Черненко – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Наталя Миколаївна Дяченко – старший лаборант 

 

Кузьменко Юлія Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор Херсонського факультету  державного 

університету внутрішніх справ  

Методичні аспекти розвитку наукового потенціалу 

майбутніх працівників правоохоронних органів  

 
Назаревич Володимир Сергійович, аспірант Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини; 

Гончар Г.І., кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент 

Методичні особливості навчання руховим діям майбутніх 

учителів фізичної культури 

 



Яблуновська Катерина Олександрівна, асистент 

кафедри методики професійного навчання Миколаївського 

національного аграрного університету  

Технологічні етапи екологічної освіти з використанням 

інтерактивних методів навчання 

 

 

СЕКЦІЯ 7 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ ТА ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

(початок роботи о 11.30, ауд. 110) 

 

Керівники секції: 

Олександра Геннадіївна Штепенко – доктор 

педагогічних наук, професор 

Олена Юріївна Кан, доктор філософії, викладач 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету  
 

Волощук Світлана Вікторівна, викладач вищої категорії, 

методист ВСП «Економіко-технологічного фахового 

коледжу ХНТУ» 

Створення інформаційного середовища у закладах 

освіти та застосування дистанційних освітніх технологій 
 

Гедзик Андрій Андрійович, аспірант Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; 

Кільдеров Дмитро Едуардович, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри теорії і методики технологічної 

освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

Про сутність поняття «інформаційна грамотність 

Гула Лариса Вікторівна, асистент кафедри  методики  

професійного  навчання Миколаївського Національного  

аграрного університету 

Дистанційне  навчання –  вимога сьогодення 



Лишевська Валентина Михайлівна, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент кафедри 

загальноекономічної підготовки Херсонського державного 

аграрно-економічного університету  

Дистанційне навчання як засіб самоосвіти 

Минкін  Андрій Миколайович, здобувач другого 

(магістерського) рівня  вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету;  

Риженко Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічного управління та права 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Регіональна соціальна політика в умовах децентралізації 

влади 

 

Одайник Світлана Федорівна, доктор філософії, доцент, 

проректор з питань зовнішнього оцінювання та 

моніторингу якості освіти, доцент кафедри педагогіки й 

менеджменту освіти КВНЗ «Херсонської академії 

неперервної освіти» 

Формування відкритих та загальнодоступних 

інформаційних ресурсів в закладі освіти як запит 

сьогодення 

 

Повод Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки та фінансів Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Формування фінансової грамотності студентів 

 

Пономарьова Вікторія Петрівна аспірант Херсонської 

державної морської академії; 

Дягилева Оксана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент Херсонської державної морської академії; 



Носов Павло Сергійович, кандидат технічних наук, 

доцент Херсонської державної морської академії 

Ідентифікація кваліфікаційних параметрів суб’єктів  

організаційно-технічних систем морського транспорту  

 

Риженко Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічного управління та права 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Актуальні аспекти використання дистанційних технологій 

учасниками освітнього процесу в рамках сучасних викликів 

 
Семенець Олена Юріївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Черненко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Інформаційне середовище закладів освіти 

в умовах дистанційного навчання 

 

Устинова Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних 

наук,  доцент,  директор Херсонської гімназія № 1 

Херсонської міської ради;  

Софієнко Олена Вадимівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Херсонської гімназія № 1 

Херсонської міської ради;  

Гусєва Людмила Анатоліївна, заступник директора з 

виховної роботи Херсонської гімназія № 1 Херсонської 

міської ради  

Особливості організації дистанційного навчання в умовах 

карантину засобами сервісів Microsoft Office 365 в закладі 

загальної середньої освіти 



Федько Валерія Сергіївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрного-економічний університету 

Переваги дистанційного навчання 

 

 
СЕКЦІЯ 8 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

(початок роботи о 11.30, ауд. 110) 

 

Керівники секції: 

Юрій Миколайович Несін – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач 

Макухіна Світлана Володимирівна – старший викладач 
 
Аверчева Наталія Олександрівна, кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри загальноекономічної 

підготовки Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Бізнес-планування як комплексний метод економічного 

консультування у дорадництві 
 
Голобородько Євдокія Петрівна, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 

заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри 

педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонської 

академії неперервної освіти» 

Освітні принципи командної взаємодії керівника як умова 
неперервної освіти 

 
Завгородня Марина Миколаївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету; 

Яцула Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 



Педагогічна підтримка школярів щодо вибору майбутньої 
професії аграрно-економічного спрямування 

 
Мамренко Максим Аркадійович, аспірант кафедри 

педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ Херсонської 

академії неперервної освіти; 

Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту  імені проф. Є. Петухова Херсонського 

державного університету 

Регіональний вимір становлення науково-педагогічних шкіл 

в Україні на прикладі Херсонської академії неперервної 

освіти 

 
Прімакова Віталія Володимирівна,  доктор педагогічних 

наук, професор кафедри теорії й методики виховання, 

психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонської 

академії неперервної освіти» 

Сутність та особливості професійного розвитку вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти на 

сучасному етапі  

 
Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту  імені проф. Є. Петухова Херсонського 

державного університету  

Інформаційне забезпечення системи неперервної освіти 

вчителя в сучасних умовах  

 

Черненко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри професійної освіти 

Херсонського державного аграрно-економічного 

університету 

Неперервна освіта як складова професійного розвитку 

 



Шестова Маргарита Андріївна, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

Чепок Роман Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри професійної освіти Херсонського 

державного аграрно-економічного університету 

До проблеми державного управління системою 

професійної освіти в Україні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПІДСУМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(ауд. 92) 
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