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ПРОГРАМА 
Стратегічної сесії-виставки  

«Педагогічна та управлінська досконалість у професійній 
та фаховій передвищій освіті України: партнерство та 

європейські стандарти» 
 

29 листопада 2021 року,  
Українська інженерно-педагогічна академія (Харків, Україна) 

 
 

Мета проведення: відкриття Центру педагогічної та управлінської 
досконалості для професійної (професійно-технічної) освіти в Україні для 
реалізації Концепції розвитку системи підготовки викладачів професійної 
освіти на основі партнерства та презентація роботи Асоціації з розвитку 
професійної та неперервної освіти. 

 
Цільова аудиторія: представники Міністерства освіти і науки 

України, Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; партнери 
проєкту; науково-педагогічні працівники закладів професійної, фахової 
передвищої та вищої освіти, які зацікавлені в підготовці викладачів 
професійної освіти;  роботодавці.  

 
Формат проведення заходу: off-line та on-line за допомогою сервісу 

Google Meet. 
 
Часові межі: 10.00-17.00  
Реєстрація на захід за посиланням 
https://forms.gle/5XQE45p5txiwrPYD8 
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ПРОГРАМА 
 

9.30- 
10.00 

Реєстрація учасниць та учасників заходу 

Хол (корпус №1, 
поверх 4), 

Google Meet Link 

https://meet.goo
gle.com/zsi-

mrhx-ckb 

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ  «НОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ПАРТНЕРСТВА ТА 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 

10.00- 
10.15 

1. Привітання ректора Академії (Олена КОВАЛЕНКО) 
2.Привітання директора Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної державної 
адміністрації (Анжеліка КРУТОВА)  
3. Привітання заступника Міністра освіти і науки 
України (Віра РОГОВА) 
4. Привітання координатора проєкту Erasmus+ 
PAGOSTE (Томас ДАЙСІНГЕР, Університет Констанца, 
Німеччина) 
5. Привітання від Національного ЕРАЗМУС+ офісу 
України (Жанна ТАЛАНОВА) 

401/1, 
Google Meet Link 

https://meet.goo
gle.com/zsi-

mrhx-ckb 

10.15- 
11.15 

1. Виступ генерального директора директорату 
професійної освіти МОН України  
(Ірина ШУМІК, генеральний директор директорату 
професійної освіти МОН України) 
2. Шляхи поглиблення партнерства в підготовці 
педагогів професійного навчання 
(Олександра БОРОДІЄНКО, завідувачка лабораторії 
зарубіжних систем професійної освіти і навчання 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України) 
3. Партнерська взаємодія зі стейкхолдерами 
системи ПТО в Харківській області  
(Тетяна РУСЛАНОВА, директор Науково-методичного 
центру професійно-технічної освіти в Харківській 
області) 
4. Реалізація стратегії розвитку Української 
інженерно-педагогічної академії шляхом 
партнерської взаємодії на базі Центру педагогічної 
та управлінської досконалості для професійної 
(професійно-технічної) освіти в Україні 
(Олена КОВАЛЕНКО, ректор Української інженерно-
педагогічної академії) 
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11.15- 
11.45 

Відкриття Центру педагогічної та управлінської 
досконалості для професійної (професійно-
технічної) освіти в Україні 

314/1; 316/1; 

317/1;503/1; 

504/1 
Google Meet Link 

https://meet.goo
gle.com/zsi-

mrhx-ckb 

11.45- 
13.00 

Ознайомлення з виставкою «Підготовка фахівців у 
Харківській області на основі партнерства із 
закладами вищої освіти»  

(Наталія СОЛОГУБ, заступник директора  Науково-
методичного центру професійно-технічної освіти в 

Харківській області) 

316/1 

13.00- 
14.00 

ОБІД 

ТРЕНІНГ-СЕСІЯ « ПЕДАГОГІЧНА ТА УПРАВЛІНСЬКА ДОСКОНАЛІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ТА 

ФАХОВІЙ ПЕРЕДВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ» 

14.00- 
15.00 

1. Механізми партнерської взаємодії закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти зі стейкхолдерами 
(Спікери: д.пед.н., проф. Людмила ШТЕФАН,  
к.пед.н., доц. Вікторія КОВАЛЬСЬКА) 

504/1 

14.00- 
15.00 

2. Технічна творчість здобувачів освіти спеціальності 015 
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» як засіб 
підвищення професійної педагогічної майстерності 
(Спікер: к.техн.н.,доц. Артем ЧЕРНЮК) 

Google MeetLink 

https://meet.goo
gle.com/guv-qgij-

giq 

15.00- 
16.00 

3. Аналіз та планування життєвих цілей у викладачів 
системи професійної (професійно-технічної) освіти  
(Спікери: к.психол.н., доц. Юлія БІЛОЦЕРКІВСЬКА, 
Галина ДАЦУН) 

503/1, 
Google MeetLink 

https://meet.goo
gle.com/qpt-

uskn-hci 

15.00- 
16.00 

4. Ефективна комунікація, взаємодія і партнерство в роботі 
сучасного викладача – тренінг із застосуванням LEGO 
технологій 
(Спікери: к.екон.н., доц. Юлія ДУДНЄВА,  
керівник ЦІОТ МЗтаАМ Роман НЕСТЕРЕНКО) 

506/1 

16.00- 
17.00 

5. Цифровий простiр сучасного педагога. Гейміфiкацiя 
навчального процесу. Iнтерактивнi засоби освітньої 
взаємодiї 
(Спікери: д.пед.н., доц. Тетяна БОНДАРЕНКО,  
к.пед.н., доц. Євген ГРОМОВ) 

314/1, 
Google MeetLink 

https://meet.goo
gle.com/xwo-

tpix-hxo 

16.00- 
17.00 

6. Візуалізація проєктування продуктів fashion-індустрії 
(Спікери: к.пед.н.,доц. Денис БОРИСЕНКО,  
к.пед.н., доц. Анастасія НІКУЛІНА) 

Google MeetLink 

https://meet.goo
gle.com/pqj-

mvpw-usc 
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КРУГЛИЙ СТІЛ  «ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ ТА РОЗБУДОВА АСОЦІАЦІЇ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

14.00- 
16.50 

Модератор Ірина ШУМІК, Міністерство освіти і науки 
України 
1. Презентація проєкту Erasmus+ PAGOSTE 
(Оксана МЕЛЬНИК, науковий співробітник кафедри бізнес 
та економічної освіти І Університету міста Констанц, 
Німеччина) 
2. Презентація Асоціації з розвитку професійної та 
неперервної освіти та її завдання в контексті 
розвитку професійної освіти України  
(Олександр КУПРІЯНОВ, проректор з наукової роботи 
Української інженерно-педагогічної академії) 
3. Підготовка викладачів професійної освіти в 
Україні: проблеми і тенденції розвитку  
(Наталія БРЮХАНОВА, завідувачка кафедрою педагогіки, 
методики та менеджменту освіти Української 
інженерно-педагогічної академії)  
4. Роботодавці у сфері професійної освіти і 
підготовки вчителів: важливі партнери і 
зацікавлені сторони (Родіон КОЛИШКО, Директор 
Інституту професійних кваліфікацій, радник 
Конфедерації роботодавців України) 
5. ЕРАЗМУС+ як нова можливість розвитку 
інтернаціоналізації та співпраці для професійної 
освіти України (Жанна ТАЛАНОВА, експерт з 
аналітичних питань Національного Еразмус+ офісу в 
Україні, координатор Національної команди експертів з 
реформування вищої освіти) 
6. Дискусія щодо напрямів партнерства для 
підготовки кадрів професійної освіти в Україні та 
роботи Асоціації з розвитку професійної та 
неперервної освіти 

Зал засідань 
вченої ради, 

GoogleMeetLink 

https://meet.goo
gle.com/zsi-

mrhx-ckb 

16.50- 
17.00 

ОФІЦІЙНЕ ЗАКРИТТЯ ЗАХОДУ 

Зал засідань 
вченої ради, 

GoogleMeetLink 

https://meet.goo
gle.com/zsi-

mrhx-ckb 
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