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Мета і завдання конференції 

- аналіз сучасного стану виховання учнівської та 

студентської молоді в закладі освіти; 

- ознайомлення з новими досягненнями в галузі наукових 

досліджень з даної проблеми; 

- представлення досвіду впровадження методик навчання, 

що сприяють формуванню життєвих компетентностей і 

лідерських якостей  випускників; 

- презентація досвіду виховання в закладах освіти на 

засадах сучасних методологічних підходів; 

- обговорення проблем та визначення перспектив 

впровадження інноваційних виховних технологій у контексті 

підвищення якості виховання; 

- стимулювання подальшої пошукової, дослідницької, 

експериментальної діяльності в контексті ключових проблем 

конференції; 

- сприяння співробітництву та взаємоінтеграції досвіду 

учасників конференції щодо впровадження в практику роботи 

ефективних програм виховання, виховних технологій. 

 

Організаційний комітет конференції 

- Малик Світлана Станіславівна, директор Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

- Флярковська Ольга Василівна, начальник відділу наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

- Ївженко Юрій Васильович, канд. пед. наук, старший науковий 

співробітник  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

- Цвелих Наталя Вікторівна, заступник директора з практичної роботи 

Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка..  



У програмі конференції 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ФОКУСІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 
 

Педагогіка життєвих фактів – ось що допоможе сучасній освіті 

перейти на новий рівень розвитку 
Вознюк Олександр Васильович, д-р пед. наук, доцент, професор кафедри 

англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій 

освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
 

Організація дослідницької діяльності учнів старшого шкільного віку 
Вербицький Володимир Валентинович, д-р пед. наук, професор, директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України. 
 

Застосування елементів доповненої реальності при викладанні 

фізики в професійно фахових закладах освіти. 
Ченчева Ольга Олександрівна, канд. техн. наук, старший викладач 

Кременчуцького національного університету імені В.І. Остроградського, 

викладач Кременчуцького медичного фахового  

коледжу імені В.І. Литвиненка.  

 

Історичні аспекти розвитку поняття якості освіти 

Таланін Ігор Євгенійович, д-р фіз.-мат. наук, професор, викладач 

Запорізького педагогічного коледжу. 

 

Формування професійної компетентності викладача засобами 

наукової діяльності. 
Луценко Богдан Олексійович, канд. мед. наук, викладач, Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Виховний потенціал соціальної роботи як фахової діяльності. 
Штифурак Віра Євгенівна, д-р пед. наук, професор кафедри права 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУВТЕІ КНТЕУ. 
 

Концептуальні моделі мотивації як вагомого фактору виховного 

процесу 
Штифурак В.С., д-р пед. наук, доцента кафедри психології та соціальної 

роботи ВДПУ м. Вінниця. 

 
 

Поняття «творчий потенціал» особистості майбутнього фахівця в 

системі психолого-педагогічних понять 
Дубасенюк Олександра Антонівна, д-р пед. наук, професор кафедри 

педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Ковальчук Т.Ю., Житомирський медичний інститут Житомирської 

Обласної ради м. Житомир, 
 
Проблема мотивування до здобуття фізико-математичної та 

інженерно-технічної освіти 
Кремінський Борис Григорович, д-р пед. наук, доцент, головний науковий 

співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти». 
 

Педагогічний інструментарій формування особисті учня в умовах 

розбудови Нової української школи 

Копосов Павло Германович, канд. пед. наук, ст.н.співробітник ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» 
 

Проблема формування та діагностування ціннісних орієнтацій в 

учнівської та студентської  молоді 
Ївженко Юрій Васильович, канд. пед. наук, старший науковий 

співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 
 

Формування професійної відповідальності фахівця у процесі 

трудової діяльності 
Удалова Олена Юріївна, канд. пед. наук, доцент, завідувач сектора 

відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 
 

Виховання соціально компетентної особистості в умовах закладів 

вищої освіти 
Кузнєцова Оксана Володимирівна, канд. пед. наук, старший науковий 

співробітник відділу з наукової роботи ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

 

  



СЕКЦІЯ 1. ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Кар’єрне консультування здобувачів освіти з погляду теорії 

множинного інтелекту 
Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектної 

діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 
 

Інноваційні освітні практики та їх використання у закладах освіти 

Ліпанова Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Бердянського економіко-гуманітарного коледжу  Бердянського 

державного педагогічного університету. 

 

Інноваційний пошук викладачів медичних коледжів та училищ 

Полтавської області 

Загорулько Галина Андріївна, базовий методист Полтавського базового 

медичного фахового коледжу. 

 

Інноваційні освітні практики та їх використання у  закладах освіти 

Цвелих Наталя Вікторівна, заступник директора з практичної підготовки 

Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Система методик формування практичних навичок медичної 

маніпуляційної техніки та загального  догляду 

Кірьян Світлана Петрівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Впровадження кейс-методу в процесі викладанні навчальних 

дисциплін  професійної підготовки майбутніх учителів 

Голішенко Наталія Анатоліївна, викладач КЗВО педагогічного фахового  

коледжу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна Академія» 

Запорізької обласної ради. 

 

Формування інформаційної компетентності студента  при тестуванні  

з фундаментальних дисциплін у процесі дистанційного навчання 

Гіндіна Марина Семенівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

 

 

Діагностика готовності викладача до розвитку інформаційно-

аналітичної компетентності майбутньої медичної сестри 

Манаєнкова Ольга Дмитрівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Інноваційні технології як засіб інтенсифікації навчального процесу 

Шморгун Світлана Сергївна, викладач Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу. 

Шморгун Сергій Сергійович, викладач Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу. 

 

Використання інноваційних методів навчання з іноземної мови 

стимулюють інтерес до її вивчення 

Шабікова Тетяна Степанівна, викладач, викладач-методист 

Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

 

Освітній метод «Міждисциплінарна конференція» як база 

формування життєвих компетентномтей» 

Лозовська Тетяна Аркадіївна, викладач, голова циклової комісії  

Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Сучасні  аспекти викладання зуботехнічних дисциплін 

Урман Віра Матвіївна, викладач Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені В. І. Литвиненка. 

Стеценко Людмила Яківна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В. І. Литвиненка. 

 

Інноваційні освітні практики та їх використання у закладах освіти 

Косенко Микола Анатолійович, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Окремі аспекти формування філософського критичного мислення у 

здобувачів освіти під час  вивчення філософських дисциплін 

Прокопенко Вікторія Вікторівна, канд. філософських наук, викладач 

Фахового медико-фармацевтичного коледжу Української медичної 

стоматологічної академії. 

 

 



Життєві перспективи особистості у фокусі наукових досліджень 

Нікітенко Юрій Дмитрович, викладач спеціальних дисциплін,  кандидат 

технічних наук Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього 

коледжу. 

 

Застосування інтерактивних методів навчання при вивченні 

предмета «Хірургія ветеринарної медицини» 

Прус Василь Вікторович, в.о. директора коледжу, викладач  предмета 

«Хірургія ветеринарної медицини» відокремленого структурного 

підрозділу «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького». 

 

Впровадження інноваційних технологій на заняттях природничих 

наук 

Тимченко Лариса Адамівна, викладач природничих наук    

відокремленого підрозділу «Новокаховський політехнічний фаховий 

коледж Державного університету Одеська політехніка». 

 

Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному 

вихованні і спорті 
Бабич Олександр Миколайович, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Інноваційні освітні практики при викладанні медсестринства у 

внутрішній медицині в сучасних умовах 

Новак Ольга Володимирівна, канд. мед. наук, доцент, викладач циклової 

комісії професійних медсестринських дисциплін фахового медико-

фармацевтичного коледжу «Українська медична стоматологічна 

академія». 

Андрейко Світлана Станіславівна, методист фахового медико-

фармацевтичного коледжу «Українська медична стоматологічна 

академія». 

 

Пріоритетні завдання профорієнтаційної роботи як невід’ємної 

складової  фахової  мотивації  учнів  і студентів 

Подтикан Ірина Володимирівна, викладач, практичний психолог 

Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

 

Економічна казка як вид інноваційного заходу в освітньому процесі 

Рамус Лариса Вікторівна, канд. економ. наук, доцент, викладач 

Харківського державного автомобільно-дорожнього  коледжу (ХДАДК). 

 

Інноваційні освітні практики та їх використання у закладах освіти 

Ламнова Ганна Вікторівна, викладач історії Маріупольського 

електромеханічного технікуму. 

 

Дистанційне навчання в умовах карину: науковий підхід до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів 

Сінюгіна Валентина Олександрівна, викладач Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Використання технічно-творчих завдань під час підготовки фахових 

молодших бакалаврів. 

Гандзюк Людмила Анатоліївна, завідувач навчально – методичного 

кабінету економіко – технологічний технікум Херсонського 

національного технічного університету (ЕТТ ХНТУ). 

 

Імплементація ЗаконуУкраїни «Про вищу освіту»: підсумки 

дослідження 
В.П. Погребняк канд. техн. наук, ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», м. Київ. 

О.В. Дашковська канд. техн. наук, ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», м. Київ. 

 

Особливості соціалізації особистості підлітка старшого шкільного 

віку в умовах освітнього процесу в закладах фахової передвищої  

медичної освіти 

Князькіна Дар’я В’ячеславівна, соціальний педагог Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

  



СЕКЦІЯ 2.  ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ Й ТЕХНОЛОГІЙ ВИХОВАННЯ 

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
 

Формування ІКТ-компетентності за допомогою технології  

Web- квест 

Костюкович Вікторія Володимирівна, методист Бердянського економіко-

гуманітарного коледжу Бердянського державного педагогічного 

університету. 
 

Виховна роль педагогічного працівника у формуванні особистості 

студента 

Вербіцька Юлія Миколаївна, спеціаліст ВСП «Новоушицький фаховий 

коледж Подільського державного аграрно-технічного університету». 

Кримчак Володимир Васильович, викладач, спеціаліст І категорії ВСП 

«Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-

технічного університету». 
 

Упровадження інтерактивних методів навчання при вивченні 

предметів природничо- математичного циклу 

Шаповал Алла Вікторівна, викладач, керівник Школи професійного 

зросту педагогічних працівників Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Компетентнісний підхід у реалізації цілей сучасної вищої освіти 

Вовк Тамара Михайлівна, методист Вугледарський фаховий коледж 

Донецького державного університету управління. 
 

Актуальні питання формування життєвих і фахових  

компетентностей студентів 

Крамаренко Марина Анатоліївна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Формування креативності шляхом розвитку творчих здібностей  

майбутніх медичних фахівців 

Хоріщенко Юлія Петрівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Кейс-метод як спосіб формування життєвих компетентностей 

здобувачів освіти 

Скрипник Любов Георгіївна, викладач  Педагогічного фахового коледжу 

Хортицької національної академії. 

Інформаційні компетентності як життєва потреба сучасного студента 

Гупало Наталі Володимирівни, викладач, голова циклової комісії 

Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка 

Мельченко Олена Володимирівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Вивчення літератури як важливий аспект формування 

професіоналізму майбутніх фахівців медичної галузі 

Чорна Ганна Олександрівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Формування моральних компетенцій за допомогою студентського 

самоврядування 

Скопцова Оксана Анатоліївна, викладач, Харківського фахового коледжу 

харчової промисловості Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

Товстик Марина Валеріївна, викладач  Харківського фахового коледжу 

харчової промисловості Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. 
 

Конвенція  ООН очима  дітей  і  молоді 

Скочеляс Оксана Петрівна, викладач Новокаховського політехнічного 

фахового коледжу Одеського національного політехнічного 

університету(НПФК ОНПУ). 
 

Інтенсифікація освітнього процесу за допомогою технології розвитку 

критичного мислення 

Поморова Наталія Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи 

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету. 
 

Формування комунікативної компетентності студентів як важливої 

складової професійної підготовки у медичному фаховому коледжі 

Манаєнкова Ольга Дмитрівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Інноваційні освітні практики та їх використання в закладах освіти 

Репецький Михайло Тимофійович, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 



Інноваційні освітні практики та їх використання  у медичному 

фаховому  коледжі 

Борисова Тетяна Анатоліївна, викладач іноземної мови Лубенський  

медичний фаховий  коледж. 

 

Компетентнісний підхід у підготовці студентів вищих навчальних 

медичних закладів 

Ротай Тетяна Миколаївна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В. І. Литвиненка. 
 

Творчість як складова розвитку соціальної ініціативи студентської 

молоді ХДАДК  

Іванова Галина Феліксівна, акомпаніатор Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу. 

 

Індивідуалізація процесу навчання – форма  забезпечення високої 

продуктивності роботи  студентів 

Дем’яненко Віталій Євгенійович, викладач спеціальних дисциплін 

відокремленого структурного підрозділу «Оріхівський фаховий коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету  імені Дмитра 

Моторного». 

 

Едьютейнмент як сучасна технологія розвитку творчого потенціалу 

студентів при вивченні англійської мови 

Шведова Тетяна Геннадіївна, викладач Маріупольського 

електромеханічного технікуму. 

 

Формування життєзберігаючих компетенцій студентської молоді 

Лігутіна Валентина Федорівна, викладач предмету «Захист України» 

(Основи медичних знань), ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 

архітектури та дизайну». 

 

Позакласна робота з хімії як засіб формування предметної 

компетентності у студентів 

Будченко Лариса Вікторівна, викладач хімії Маріупольського 

електромеханічного технікуму. 

 

 

Інноваційні складові виховної роботи при підготовці майбутніх 

фахівців 

Дудко Марина Володимирівна, майстер виробничого навчання, викладач 

Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного 

педагогічного університету. 

 

Використання інноваційних технологій у процесі викладання 

філологічних дисциплін з метою розвитку творчої особистості 

майбутнього педагога 

Гужва Ольга Іванівна, викладач, завідувач  навчально-виробничої 

практики педагогічного фахового коледжу КЗВО «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради. 

 

Викристання мультимедійних технологій у навчальному процесі  

ВНЗ І-ІІ рівнів 

Мозговий Сергій Павлович, викладач спеціальних дисциплін 

відокремленого структурного підрозділу Оріхівський фаховий коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного». 

 

Формування відповідального ставлення до навчання як життєвий 

пріоритет 

Шаповал Катерина Іванівна, методист кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення 

ефективності підготовки до  зовнішнього незалежного оцінювання 

Лариса Борисівна Галицька, методист Ради директорів ЗФПО м.Києва, 

викладач вищої категорії, відмінник освіти України, голова циклової   

комісії природничих дисциплін Київського технікуму електронних 

приладів. 

 
Формування особистості конкурентоспроможного спеціаліста в 

процесі професійної підготовки 

Боньковська Сільвія Георгіївна, базовий методист Білоцерківського 

фахового медичного коледжу. 

  



СЕКЦІЯ 3 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 
 

Освітній процес в умовах карантину 

Вельчева Катерина Михайлівна, завідувач навчально-методичного 

кабінету, викладач-методист Ізмаїльського агротехнічного коледжу. 

Донцова Олена Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, 

викладач-методист Ізмаїльського агротехнічного коледжу. 
 

Технології та інструментарій  освітнього  процесу 

Малик Світлана Станіславівна, директор  Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

Петряшев Ігор Олександрович, викладач, голова циклової комісії 

Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Особливості здобування фахової медичної освіти в умовах 

дистанційного навчання 

Середа Тетяна Валеріївна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Силабус – сучасний інструмент навчальної діяльності студентів-

медиків у період дистанційного навчання 

Цвелих Наталя  Вікторівна, заступник директора з практичної 

підготовки, викладач Кременчуцького медичного фахового  

коледжу імені В.І. Литвиненка. 

Середа Тетяна Валеріївна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Досвід організації викладання психолого-педагогічних дисциплін в 

умовах карантину 

Бикова Тетяна Борисівна, викладач педагогіки Педагогічного коледжу 

комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. 
 

Якість надання освітніх послуг в умовах карантину 

Мосякіна Світлана Павлівна, викладач-методист, завідувач навчально-

методичного кабінету Гадяцького фахового коледжу культури 

і мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

Харковина Людмила Михайлівна, викладач-методист, Заступник 

директора з навчально-методичної роботи Гадяцького фахового коледжу  

культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського. 

Нові методи діджиталізованого навчання в умовах карантину: 

недоліки та переваги 

Трактовенко Станіслав Анатолійович, викладач іноземної мови 

Лубенський медичний фаховий коледж. 
 

Підвищення якості надання освітніх послуг в умовах карантину. 

Яланжі Людмила Дмитрівна, викладач математики та вищої математики 

Ізмаїльського агротехнічного коледжу. 
 

Веб-сайт навчальної дисципліни, як інструмент покращення якості 

надання освітніх послуг в ЗФПО 

Яровий І.М., канд. економ. наук, заступник директора з навчальної 

роботи Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та 

економіки Національного авіаційного університету, м. Київ. 

Вища художня освіта дистанційно: реальність і виклики у період 

пандемії 
Басанець Юрій Петрович,старший викладач кафедри рисунку і живопису 

КНУДТ. 
Войтко Оксана Василівна,перекладач з іспанської та англійської мов 

КНУДТ. 

 

СЕКЦІЯ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Формування у студентів моральної компетентності та 

відповідального ставлення до власного навчання 

Гавеля Валерій Васильович, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Особистість як суб’єкт спілкування і носій комунікативної культури 

Бєлік Тетяна Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи 

Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу. 

Біленко Валентина Іванівна, викладач Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу. 
 

Психолого-педагогічні умови формування морально-етичної 

компетенції, професійної культури майбутніх медичних сестер 

Капертехова Людмила Вікторівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 



З досвіду роботи щодо набуття студентами компетентностей з 

академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма 

Жадан Тетяна Іванівна, викладач, голова предметної комісії 

гуманітарних дисциплін Харківського державного автомобільно-

дорожнього коледжу. 
 

Особливості набуття студентами компетентностей академічної 

доброчесності (з досвіду роботи викладачів суспільних та соціально-

економічних дисциплін ХДАДК) 

Рисований Ігор Миколайович, викладач Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу. 
 

Англійська мова та кар’єрні перспективи майбутнього фахівця 

Мельченко Олена Володимирівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Гідність людини, як основа виховання громадянських ціннностей у 

студентської молоді 

Жук Ніна Іванівна, заступник завідувача з навчально-виховної роботи 

Лозівської філії Харківського державного автомобільно-дорожнього 

коледжу. 

Овчиник Тетяна Анатоліївна, викладач Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу. 
 

З досвіду вдосконалення системи виховної роботи, спрямованої на 

формування громадянської позиції студентів, на відділенні 

«Правознавство» ХДАДК 

Ільїнова Ірина Владиславівна, викладач Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу. 

Пугачова Ніна Георгіївна, завідувач відділення «Правознавство»     

Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу. 
 

Морально-етичне виховання студентської молоді в контексті 

розвитку громадянського суспільства 

Власюк Ірина Іванівна, вихователь гуртожитку Вінницького технічного  

коледжу. 
 

Виховні заходи як метод формування громадянських почуттів у 

студентів гуртожитку 

Михайличенко Ніна Григорівна, вихователь гуртожитку Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Психолого-педагогічні особливості громадянського виховання 

студентів коледжу 

Морозов Сергій Миколайович, канд. пед. наук (доктор філософії), доцент, 

викладач-методист Хмельницького торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету. 
 

Виховуємо патріотів 

Іщенко Ірина Володимирівна, викладач педагогіки Педагогічного 

фахового коледжу Хортицької національної навчально-реабілітаційної 

академії. 

Морально-етичне виховання студентської молоді в контексті 

розвитку громадянського суспільства 

Власюк Ірина, вихователь гуртожитку Вінницького технічного коледжу. 
 

Методи роботи щодо формування громадянських почуттів студентів 

Воронцова Вікторія Олексіївна, викладач вищої категорії, голова 

циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Житлово-комунального фахового коледжу Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 
 

Сучасні аспекти національно - патріотичного виховання у системі 

цінностей молоді 

Онуфрійчук Петро Михайлович, викладач Вінницького транспортного  

коледжу. 
 

Формування громадянської свідомості студентської молоді 

Шипіш Людмила Ярославівна, методист, викладач історії Відокремленого 

структурного підрозділу «Запорізький металургійний фаховий коледж 

Запорізького національного університету». 
 

Національне виховання на уроках словесності 

Менделюк Тетяна Михайлівна, викладач української мови та літератури 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ». 
 

Громадянське виховання студентів як пріоритетний напрям 

діяльності коледжу 

Фоменко Оксана Леонідівна, завідувач бібліотеки Харківського фахового 

коледжу харчової промисловості ХНТУСГ. 

Гура Ірина Володимирівна, заступник директора з виховної роботи 

Харківського фахового коледжу харчової промисловості ХНТУСГ. 
 



Сценарій спортивно – патріотичного заходу «Свято Козацької 

звитяги» 

Кузякіна Світлана Олександрівна, викладач фізичного виховання, голова 

ЦК  КЗВО «Криворізький медичний коледж»  ДОР. 

Кравцан Сергій Петрович, викладач фізичного виховання, Захист 

України КЗВО «Криворізький медичний коледж»  ДОР. 
 

Вивчення історії України як запорука формування національної 

свідомості молоді 
Корнієнко Валентина Володимирівна, викладач вищої категорії, викладач 

історії Київського технікуму  електронних приладів.  

 

СЕКЦІЯ 5. СТУДЕНТСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЇХ 

РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, У 

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ 
 

Студентська науково-практична конференція - важливий етап в 

організації дослідницької діяльності студентів 

Жорник Сергій Васильович, завідувач дорожнього відділення 

Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу. 
 

Студентське самоврядування – шлях до формування громадянських 

цінностей у молоді 

Онуфрійчук Світлана Володимирівна, заступник директора з виховної 

роботи Вінницького транспортного коледжу. 

Кірієнко Надія Юріївна, викладач Вінницького транспортного коледжу. 
 

Студентський клуб «Веселка» Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені В.І. Литвиненка і його роль у формуванні 

громадянських цінностей майбутніх медичних працівників 

Дорогокупля Сергій Миколайович, керівник художній Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка.  

Дорогокупля Алла Леонідівна, керівник художній Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Толерантність у сучасному спектрі виховання медичних працівників 

Волторніст Віра Олександрівна, викладач Лохвицького медичного 

училища. 

Токар Наталія Борисівна, заступник директора з навчальної роботи 

Лохвицького медичного училища. 

 

Національно-патріотичне виховання в сучасних умовах 

Кругова Валентина Михайлівна, викладач Житлово-комунального 

фахового коледжу Харківського  національного університету міського 

господарства імені О.М.Бекетова. 

 

Виховна діяльність зі студентською молоддю у  коледжі як основи 

успіху та самовдосконалення. 

Минич Юлія Василівна, викладач І категорії Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу. 

 

Розвиток морально-етичних якостей майбутніх вчителів у процесі 

волонтерської роботи 

Тимофеєва Наталія Василівна, заступник директора з виховної роботи 

Педагогічно фаховий коледж комунального закладу вищої освіти 

«Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії» 

Запорізької обласної ради. 

 

Волонтерська діяльність як засіб виховання студентської молоді 

Дічева Олена Миколаївна, майстер виробничого навчання Бердянського 

економіко-гуманітарного коледжу Бердянського державного 

педагогічного університету. 
 

Впровадження організаційної автономії у закладах вищої освіти 
О.А. Власюк, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник (Державна 

наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 
Т.П. Дараган, методист вищої категорії (Державна наукова установа 

«Інститут модернізації  змісту освіти» 
 

СЕКЦІЯ 6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО 

БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ ТА 

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО СВОГО ЗДОРОВ’Я 

 

Формування у студентів відповідального ставлення до свого здоров’я 

на заняттях з дисципліни «Основи охорони праці та охорона праці  в 

галузі» 

Агаркова Лариса Вікторівна, викладач, інженер з охорони праці 

Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 



Формування навичок з безпечного користування Інтернетом, 

цифровими  мобільними  ґаджетами 

Муштенко Надія Петрівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Прості правила безпеки дитини – користувача Інтернету 

Кравчук Олег Миколайович, заступник директора з виховної роботи 

відокремленого структурного підрозділу «Рівненський автотранспортний  

фаховий коледж»  Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Формування у студентів відповідального ставлення до свого здоров’я 

Сухенко Тетяна Андріївна, викладач  Лубенського медичного фахового 

коледжу. 

 

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального та адекватного 

харчування студентів  у підлітковому віці 

Яковенко Наталія Павлівна, завідувач відділення за спеціалізацією  

«Акушерська справа» Кременчуцького медичного фахового  

коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Основні аспекти формування культури здоров’я студентів 

Андрейко Олена Юріївна, завідувач відділення за спеціалізацією  

«Лікувальна справа» Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Бережи здоровя̓ змолоду 

Міненко Дмитро Володимирович, викладач Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу. 

 

Формування у студентів відповідального ставлення до свого здоров’я 

Щербина Тетяна Сергіївна, викладач Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу. 

 

Психолого-педагогічна робота щодо безпечного користування 

Інтернетом 

Стецюк Вікторія Вікторівна, учитель української мови Хмельницького 

ліцею №15 імені О. Співачука. 

 

Формування здорового способу життя студентів в умовах 

навчального закладу 

Шипова Олена Юріївна, викладач біології Лозівської філії  ХДАДК. 

Шипов Євген Геннадійович, викладач спеціальних дисциплін Лозівської 

філія ХДАДК. 

 

Психолого-педагогічна робота щодо безпечного користування 

Інтернетом 

Бушняк Ольга Миколаївна, викладач, соціальний педагог Державного 

закладу передвищої освіти «Ізмаїльський агротехнічний коледж». 

 

Маленька батарейка – велика шкода (виховний захід) 

Суржик Юлія Олександрівна, викладач Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу. 

 

Збереження та зміцнення здоров’я як складова формування 

здоров’язберігаючої компетенції здобувачів освіти 

Супруненко Олена Валентинівна, викладач ТМФВ та фізичної культури 

Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Педагогічний 

фаховий коледж. 

 

Бути здоровим – бути успішним 

Островська Тетяна Іванівна, викладач відокремленого структурного 

підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського 

національного аграрного університету». 
 

Формування в студентів відповідального ставлення до свого 

здоров’я 

Мєрка Марина Володимирівна, викладач Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу. 

Мєрка Олексій Іванович, викладач Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу. 
 

Формування ціннісного ставлення до свого здоров’я у майбутніх 

вчителів 

Петриченко Наталія Леонідівна, викладач природничих дисциплін 

Педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради. 



 

Формування ціннісного ставлення до здоров`я 

Московкіна Альона Сергіївна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 

 

Розробка виховної години  (інтегрованої) «Геть паління!» 

Войтюк Лілія Миколаївна, викладач української мови і літератури, 

зарубіжної літератури відокремленого структурного підрозділу 

«Новокаховський політехнічний фаховий коледж Державного 

університету «Одеська політехніка». 

Додрик Ольга Володимирівна, викладач англійської мови відокремленого 

структурного підрозділу «Новокаховський політехнічний фаховий 

коледж Державного університету «Одеська політехніка». 

 

Формування здорового способу життя при вивченні професійних 

медсестринських дисциплін 

Новак Ольга Володимирівна, канд. мед. наук,  доцент, викладач циклової 

комісії професійних медсестринських дисциплін фахового медико-

фармацевтичного коледжу «Українська медична стоматологічна 

академія». 

Бобух Валерія Валеріївна, викладач циклової комісії професійних 

медсестринських дисциплін фахового медико-фармацевтичного коледжу 

«Українська медична стоматологічна академія». 

 

Здоровий спосіб життя як один із факторів якості життєдіяльності 

людини 

Новак Ольга Володимирівна, канд. мед.наук,  доцент,  викладач цикловї 

комісії професійних медсестринських дисциплін фахового медико-

фармацевтичного коледжу «Українська медична стоматологічна 

академія». 

Бобух Валерія Валеріївна, викладач цикловї комісії професійних 

медсестринських дисциплін фахового медико-фармацевтичного коледжу 

«Українська медична стоматологічна академія». 

 

Пілатес як інноваційний оздоровчий метод формування у студентів 

свідомого ставлення до власного здоров’я 

Кравченко Романа Тарасівна, керівник фізичного виховання закладу 

вищої освіти «Криворізький будівельний коледж». 

 

 

Формування у студентів відповідального ставлення до свого здоров’я 

Школьна Олена Віталіївна, викладач першої категорії Фахового медико-

фармацевтичного коледжу УМСА. 

 

Нетрадиційні методи роботи для формування у дітей шкільного віку 

та студенської молоді відповідального ставлення до свого здоров’я 

Шолохова Євгенія Владиславівна, педагогічний фаховий коледж 

комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. 
 

Сценарій виховного заходу «Ні поганим звичкам. Ми обираємо 

спорт!» 

Шадов Володимир Анатолійович, викладач фізичного виховання та 

ТМФВ Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

Педагогічний фаховий коледж. 
 

Формування у студентів відповідального ставлення до свого 

здоров’я 

Орлова Тетяна Василівна, викладач фізичного виховання, спеціаліст  

вищої категорії, викладач-методист Дружківського житлово-

комунального коледжу Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури. 
 

Розробка інтерактивного виховного заходу «Бути здоровим – це 

модно, стильно, молодіжно» 

Корж Геннадій Петрович, викладач – методист, спеціаліст вищої 

категорії, викладач Комунального закладу «Лозівський фаховий вищий 

коледж мистецтв» Харківської обласної ради. 
 

Психолого-педагогічна робота щодо безпечного користування 

Інтернетом  

Панасенко Анастасія Едуардівна, практичний психолог Дружківського 

житлово-комунального коледжу Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури. 

Формування у студентів відповідального ставлення до свого здоров’я 

Остимчук Аліна Вікторівна, викладач біології ВСП «Любешівський 

технічний фаховий коледж Луцького НТУ». 
 



Формування свідомої мотивації на здоровий спосіб життя при 

вивченні природничих дисциплін 

Ляпун Віра Іванівна, викладач Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені ВІ. Литвиненка.  

 

СЕКЦІЯ 7. ПРОФІЛАКТИКА АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

СТУДЕНТІВ 
 

Профілактики асоціальної поведінки у студентів 

Рубель Юлія Володимирівна, викладач Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Психолого-педагогічні особливості виховання сильної особистості в 

суспільстві 

Медцовська Марія Олександрівна, Хмельницький професійний ліцей 

електроніки. 
 

Народні традиції як чинник виховання моральних якостей студентів 

Михайличенко Ніна Григорівна, вихователь гуртожитку Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка. 
 

Розробка виховного заходу «Стоп насильству» 

Кривошапко Сергій Борисович, викладач, завідувач відділення 

транспортних технологій Лозівської філії Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу. 
 

Девіантна поведінка, як категорія виникнення психологічних 

особливостей 

Заяць Олена Йосипівна, викладач спеціальних ветеринарних дисциплін 

відокремленого структурного підрозділу «Рожищенський фаховий 

коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С.З. Гжицького». 
 

З досвіду профілактики асоціальної  поведінки студентів 

Ківітова Віта Володимирівна, директор Закладу вищої освіти 

«Криворізький  будівельний коледж». 


