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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету 

Ватагіна Вероніка Василівна - директор Дніпровського державного 

коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури. 

 

Заступники голови оргкомітету 

Удалова Олена Адамівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення 

змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

Корецька Леся Володимирівна – начальник відділу наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти». 

 

Члени оргкомітету 

Ївженко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

Буянова Галина Володимирівна – завідувач сектору освіти в галузях 

гуманітарно-педагогічних наук та інженерії ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

Гончарова Алла Вікторівна -  начальник Дніпровської філії ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти». 

Демура Антон Львович – заступник директора департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

Дашко Вадим Васильович – заступник директора Дніпровського 

державногоколеджу будівельно-монтажних технологій та архітектури з 

виховної роботи. 

Очеретяна Наталя Юріївна  – старший інспектор з особливих доручень 

відділу зв’язків з громадскістю Управління патрульної поліції в 

Дніпропетровській області . 

Юхіменко Олександр Сергійович – головний спеціаліст відділу 

«Новоолександрівське бюро правової допомоги» Дніпровського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги ї. 

 

Секретаріат оргкомітету 

Битова Ірина Віталіївна – практичний психолог Дніпровського 

державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури. 

Масалова Юлія Володимирівна – соціальний педагог Дніпровського 

державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури. 
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10 жовтня 2019 року 

10.00 – 11.00 експозона, реєстрація – фойє 1 поверх 

вітальна кава – Центр громадської взаємодії,  

виставка – презентація – секція Національно-патріотичного виховання  

«Культурна спадщина – духовне джерело майбутнього» – ІІ поверх   

виставка – презентація – секція «Ніхто не перекреслить мій народ!»                 

– ІІІ поверх 

виставка – презентація Молодіжна Громадська організація, як засіб 

залучення молоді до соціальних ініціатив і реалізації приорітетів 

молодіжної політики  – ІV поверх 

10.20 – 10.50 – Ознайомча екскурсія з коледжем 

11.00 – 13.00 – Відкритий діалог (пленарне засідання)  

Вітальне слово: 

 

Демура Антон Львович – заступник директора департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  

 

Ївженко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Психолого-педагогічна безпека освітнього простору як основа 

формування життєвої активності та комунікативної культури студентів  
Ватагіна В. В., директор  Дніпровського державного коледжу будівельно-

монтажних технологій та архітектури  

 

Соціально-педагогічна діяльність щодо формування ціннісних 

орієнтацій студентів – Дніпровський державний коледж будівельно-

монтажних технологій та архітектури  

Дашко В.В., заступник директора з виховної роботи Дніпровського 

державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури, 

голова первинної профспілкової організації студентів коледжу 

 

Волонтерство як активна громадянська позиція  

Бондаренко З. П., доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти 

Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, заступник 

декана факультету психології та спеціальної освіти з виховної роботи 

 

Сучасні проблеми розвитку особистості  
Сапожников С.В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля 
 

Язык как основа развития личности в условиях коммуникации  

Самойлов А.Е., доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии ПУ ВУЗ «Международный 

гуманитарно-педагогический институт «Бейт-Хана» 

 

Формування адхократичної філософії управління в закладі освіти  

Мала С.Г., аспірант Дніпропетровського регіонального  інституту 

державного управління  Національної академії державного управління при 

Президентові України 
 

Змістово-технологічні особливості формування професійного іміджу 

майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю 

засобами спецкурсу «Імідж сучасного майстра виробничого навчання 

будівельного профілю»  

Гребеник Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор 

Політехнічного технікуму КІ СумДУ 

Волосюк Т.В., кандидат педагогічних наук, соціальний педагог 

Політехнічного технікуму КІ СумДУ 

Гребеник А. О., викладач Політехнічного технікуму КІ СумДУ 
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Робота з молоддю та ЗВО як ключовий пріоритет у зміцненні бренду 

роботодавця 

Майєр А.С., керівник департаменту HR ТОВ «Данфосс» 
 

 

Застосування принципів stem-освіти при підготовці студентів 

спеціальності «облік і оподаткування»  
Петрова О.В., викладач економічних дисциплін Дніпровський державний 

коледж технологій та дизайну 
 

Толерантне спілкування як основа запобігання девіантної поведінки 

серед молоді 
Голіш Г.П., викладач Дніпровського політехнічного коледжу 

Рибка В.А., практичний психолог Дніпровського політехнічного коледжу 

 

Подолання стресових ситуацій у студентів в процесі освітньої 

діяльності 
Неділько Т. В., викладач вищої категорії  Харківський коледж будівництва, 

архітектури та дизайну  

 

Формування громадянських якостей студентської молоді в сучасних 

умовах  

Шевчук Н.І., заступник директора з виховної роботи Вінницького 

технічного коледжу 

 

13.00 – 14.00  Обідня перерва 

14.00 – 17.00  Секційні засідання за напрямами 

Читальна зала коледжу 

Секція 1  Профілактика та запобігання булінгу у закладах освіти. 

Модератори: 

Удалова Олена Адамівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення 

змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

 

Юхименко Олександр – головний спеціаліст відділу «Новоолександрівське 

бюро правової допомоги» Дніпровського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
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Аудиторія 23 

Секція 2  Молодіжна Громадська організація, як засіб залучення молоді 

до соціальних ініціатив і реалізації пріоритетів молодіжної політики  

Модератори: 

Ївженко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення 

змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

 

Бекмурзіна Юлія Михайлівна – Президент ГО «МО «Арт-МОСТ» 

 

Аудиторія 62 

Секція 3  Форсайт-сесія «Інноваційний освітній простір як засіб 

успішної соціалізації студентської молоді» 

Модератори: 

Гребеник Тетяна Вікторовна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор Політехнічного технікуму КІ СумДУ 

Ганжа Олександра Георгіївна – голова циклової комісії монтажних 

дисциплін Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних 

технологій та архітектури 

 

Беруть участь в обговоренні: 

 

Інтеграція сучасних методів виховання студентів в освітньому процесі  

Безугла І.М., викладач, голова циклової комісії ВСП "Слов'янський коледж 

ЛНАУ"  

 

Толерантне спілкування як основа запобігання негативних проявів 

серед молоді 

Березівська Т.С., викладач психолого-педагогічних дисциплін 

Комунального вищого навчального закладу «Корсунь-Шевченківський 

педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 

 

Соціально-педагогічна робота зі студентами щодо безпечного 

користування Інтернет мережею  

Березівський В.П., викладач інформатики, фізики з астрономією 

Комунального вищого навчального закладу «Корсунь-Шевченківський 

педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 

 



6 

 

Толерантне спілкування як основа успішної адаптації студентів в 

умовах освітнього закладу  

Бєлік Т.А., заступник директора з виховної роботи Харківського державного 

автомобільно-дорожній коледжу 

Катренко Л.В., практичний психолог Харківського державного 

автомобільно-дорожній коледжу 

 

«Синквейн» як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів  

Білова І. Г., викладач  Дніпровського державного коледжу будівельно-

монтажних технологій та архітектури  

 

Соціально-педагогічна адаптація студентської молоді в освітньому 

середовищі 

Благий Р., викладач спецдисциплін Рогатинського державного аграрного 

коледжу, голова методичного об’єднання голів студентських профкомів 

Івано-Франківської області 

 

Інтерактивні методи навчання як основа студентської творчості 

Булгакова І.В., викладач кафедри Інженерної педагогіки та психології 

Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української 

інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) 

 

Використання сучасних методів навчання в процесі освітньої 

діяльності в закладах вищої освіти України 
Буянова Г. В., завідувач сектору освіти в галузях гуманітарно-педагогічних 

наук та інженерії відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

 

Превентивне виховання як основа запобігання асоціальної поведінки 

серед молоді   
Власюк І. І., вихователь гуртожитку Вінницького технічного коледжу  

 

Кібербулінг – грань і реальність  

Воронова М.В., викладач вищої категорії, методист ЗВО «Криворізький 

будівельний коледж» 

 

Психодіагностика рівня соціальної адаптації осіб юнацького віку  
Воронцова Е.В., науковий співробітник відділу проектного управління ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», практичний психолог, спеціаліст 

вищої категорії 

 

Комунікативна культура як структурний компонент професійно-

педагогічної культури   
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Гарбузюк Т.В., викладач дисциплін музичного циклу ВП «Лисичанський 

педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка» 

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі  

Ганжа О.Г., викладач  Дніпровського державного коледжу будівельно-

монтажних технологій та архітектури 

Корсаков Ю. Н., завідувач навчальної лабораторії електронно-

обчислювальної техніки Дніпровського державного коледжу будівельно-

монтажних технологій та архітектури 

 

Застосування особистісно-орієнтованих технологій навчання в 

освітньому процесі коледжу  

Глемботцька О.П., викладач Харківського державного автомобільно-

дорожнього коледжу 

Пугачова Н.Г., викладач, завідувач відділення Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу 

 

Виховання ціннісних орієнтирів у студентів закладів вищої освіти  

дніпропетровської області   

Гончарова А. В., начальник Дніпровської філії ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

Лагун Т. А., науковий співробітник Дніпровської філії ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

 

Формування професійної компетенції у студентів коледжу  

Гученко М. С., викладач та голова студентського профкому ДВНЗ 

«Київський коледж легкої промисловості» 

 

Сервіси Google в управлінській діяльності  
Дронь В.В.,  заступник директора з навчальної роботи, викладач фізики та 

астрономії Прилуцького агротехнічного коледжу 

 

Особистість майбутнього педагога  як суб’єкт спілкування і носій 

комунікативної культури  
Дубасенюк О.А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Житомирського державного  університету імені Івана Франка 

 

Фізична підготовка як важлива складова професійної компетентності 

співробітників правоохоронних органів  
Євтушенко В.В., заступник директора Навчально-наукового інституту 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України 
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Артемов В.Ю., професор Навчально-наукового інституту перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів СБ України 

 

Роль засобів масової комунікації в процесі соціалізації особистості  
Ігнатуша А.Л., завідувач навчально-виробничої практики ВП 

«Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Комунікативна діяльність лідерів студентського самоврядування  

Ївженко Ю.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Ілларіонов В.М., кандидат технічних наук, викладач спецдисциплін  

ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»  

 

Толерантне спілкування як основа запобігання асоціальної поведінки 

серед молоді  
Калініна Т.В., викладач хімії ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

 

Соціально-педагогічна робота зі студентами щодо безпечного 

користування Інтернет мережею  
Карпенко В.В., викладач комп'ютерної техніки та математичних методів у 

спорті Харківського державного вищого училища фізичної культури  №1 

 

Методика проведення виховного заходу «Якою мовою співають 

солов’ї?»  

Києнко О.А., викладач математики ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ» 

 

Формування толерантного ставлення до студентів з особливими 

потребами (вадами слуху) серед студентської молоді коледжу 

Клітченко Ю. В., заступник директора з виховної роботи  Дніпровського 

державного коледжу технологій та дизайну 

 

Соціально-науковий потенціал сучасної молоді України Клязника Т.О., 

викладач спеціальних дисциплін відділення «Електричної та комп’ютерної 

інженерії» Прилуцького агротехнічного коледжу 

 

 

Ситуативний метод як засіб запобігання булінгу в закладах освіти 
Коваленко О. О., викладач вищої категорії ЗВО «Криворізький будівельний 

коледж 
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Організація та планування виховної роботи в коледжі  
Козачкова А. С., заступник директора з виховної роботи, викладач 

Лубенського лісотехнічного коледжу 

 

Формування іншомовної комунікативної компетентності сучасної 

молоді як обов’язкової професійної складової  

Кононенко Ю.М., викладач англійської мови Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 

Педагогічна діяльність щодо підготовки студентської молоді до 

сімейного життя 

Корецька Л.В., начальник відділу наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ 

«Інституту модернізації змісту освіти» 

 

Соціальні технології в навчанні іноземної мови  
Кузнєцова Н.Ю., викладач гуманітарних дисциплін Хмельницького 

політехнічного коледжу Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

 

Вплив сімейних конфліктів на формування особистості дитини  
Кузнєцова О. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу наукової роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

Роль соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні особистості та 

професійному ставленню студентської молоді  
Лахматова Н.О., викладач англійської мови Харківського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну 

 

Формування культурно-національних цінностей студентів у виховному 

просторі університету 

Левківська Г. П., проректор з виховної роботи Київського університету 

ринкових відносин  

 

Характеристика трендових рухів у новій українській школі  
Ляшенко К. І., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

 

Соціалізація як фактор  становлення особистості  
Мінєнко Г.М., директор ВП «Лисичанський педагогічний коледж  
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Розвиток комунікативних здібностей майбутніх фахівців в умовах 

сучасного навчального процесу  
Міщенко І.В., викладач-методист вищої категорії Харківського державного 

автотранспортного коледжу 

 

Комунікативна культура як структурний компонент професійно-

педагогічної культури 

Мурсамітова І.А., викладач дисциплін музичного циклу ВП «Лисичанський 

педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка» 

 

Удосконалення національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді у закладах освіти 

Наумова Н.К., методист вищої категорії ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

Проблема формування у молодого покоління комунікативної культури  

Обдула Т. М., завідувач сектору громадянської освіти та виховної роботи 

відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

 

Превентивна робота щодо запобігання булінгу в освітньому середовищі 

Овчиник Т.А., викладач Лозівської філії Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу  

 

Формування іншомовної комунікативної компетентності як сучасної 

ціннісної орієнтації в процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів 

Пінчук І.О., канд. пед. наук, докторант кафедри педагогіки і психології 

початкової освіти, старший виклад кафедри теорії і методики початкової 

освіти Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

 

Громадянська освіта як умова професійної компетентності студентів 

педагогічного  коледжу  
Пивоварова Г. С., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 
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Формування особистості в умовах реформування системи освіти в 

Україні 
Пилипишин С.І., кандидат філологічних наук, доцент, директор ВП 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний коледж» 
 

Методика проведення виховного заходу «Життя без загроз»  

Плотнікова Н.В., викладач Харківського державного автомобільно-

дорожнього технікуму 

Хільман А.О., викладач Харківського державного автомобільно-дорожнього 

технікуму 

Максимовська Л.І., викладач Харківського державного автомобільно-

дорожнього технікуму 

 

Breaking News English is a real gem for ESL teachers and learners  

Половін С.М., старший викладач Донецького національного технічного 

університету (Покровськ) 

 

 

Фольклористична експедиційна практика як складова національно-

патріотичного виховання студентів музичних училищ  
Помогайбо О. Ю., викладач вищої категорії, методист Черкаського 

музичного училища ім. С. С. Гулака-Артемовського 

 

Особливості формування комунікативних компетенцій майбутніх 

фахівців сфери обслуговування  

Поморова Н.А., заступник директора з виховної роботи, викладач вищої 

категорії Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету 

 

 

Діагностика адаптації першокурсників до освітнього процесу вищої 

школи: електронне анкетування  

Попадич О. О., доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Cтароста В. І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

Яцьків М. Ю., Начальник Центру гуманітарно-виховної роботи, 

профорієнтації та працевлаштування ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 
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Впровадження ментальних карт в процес підготовки фахівців 

інформаційно-документознавчої сфери  

Правдівцева Л.В., викладач КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» 

Цибіна І.М., викладач КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» 

 

Психологічні основи педагогічного спілкування 
Саприкіна Т.Г., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

 

Формування у студентської молоді усвідомленого ставлення до 

використання Інтернету 
Сергієнко Н.В., викладач загальнотехнічних дисциплін, інженер з охорони 

праці ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 

університету імені Т. Шевченка» 

 

Формування сценічної культури у студентів навчальних закладів 

культури та мистецтв 
Слісаренко С. О., викладач сольного співу КЗ «Дніпропетровський коледж 

культури і мистецтв» ДОР 

 

Роль виставок народного мистецтва у формуванні ідентичності та 

естетичної культурист у студентської молоді  
Слобода В.В., мистецтвознавець, директор Дніпровського Будинку 

мистецтв 

 

Інноваційна діяльність викладача коледжу в освітньому процесі  

Стрюков В. В., викладач КЗ Дніпровський  коледж культури та мистецтв 

ДОР 

 

Соціальні мережі як засіб комунікації викладача зі студентами 
Сухой М.П., професор, завідувач кафедри енергетики ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет» 

Коломієць О. В., канд. техн. наук, викладач ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет» 

 

Хореографічне мистецтво як засіб  міжкультурної комунікації  
Тараканова А.П. методист вищої категорії відділу наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи  

ДНУ «Інститут  модернізації змісту освіти» 
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Сутність та причини агресивної поведінки молоді  

Ткаченко А.М., викладач вищої категорії Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу 

Ткаченко І.А. викладач-методист Лозівської філії Харківського державного 

автомобільно-дорожнього коледжу 

 

Роль медіа-засобів під час навчання майбутніх учителів початкової 

школи в закладах вищої освіти 
Толмачова І.Г., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

 

Формування професійної компетентності майбутніх товарознавців-

комерсантів  

Трішкіна Н.І., кандидат економічних наук, доцент, викладач Хмельницького 

торговельно-економічного  коледжу КНТЕУ 

 

Професійна адаптація студентської молоді в сучасних умовах 

Удалова О. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

 

 

Основні напрями навчально-виховної діяльності зі студентською 

молоддю з проблем запобігання торгівлі людьми  

Удалова О.А, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Макаренко І.О., методист вищої категорії ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

 

Сучасні освітні технології у професійній  підготовці будівельників 

середньої ланки  

Филипенко Г.І., директор, викладач-методист Харківського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну 

Безбородова Н.В. заступник директора з навчально-виробничої роботи, 

викладач вищої категорії Харківського коледжу будівництва, архітектури та 

дизайну 

 

Інтернет-спілкування як нова форма міжособистісної комунікації 
Хажевська Є.М., викладач англійської мови Харківського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну 
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Медіація в освіті як засіб подолання конфліктів серед молоді 

Хомич О. М., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

 

Деякі проблеми формування сучасної інформаційної культури 

студентської молоді 
Хорошев О.М., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальних і гуманітарних дисциплін Національного університету 

цивільного захисту України ( м. Харків) 

 

Вплив пізнавальної активності студентів на розвиток особистості в 

сучасних умовах 
Швачич С.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

Буличов В.В., доцент ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

Решетняк І.Л., доцент ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

Коломієць О.В. доцент ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет» 

 

Актуальні питання соціального виховання курсантів в закладах, які 

здійснюють підготовку поліцейських  
Швець Д.М., кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Аутоагресія – проблема сучасної молоді  
Шевирьова Г. Г., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

 

Толерантність як гармонія життя  
Янчишен С.М., викладач вищої категорії Білгород-Дністровського коледжу 

природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій 
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11 жовтня 2019 року 

10.00 – 11.30 Тренінг-марафон «Освітні тренди розвитку професійної 

компетентності сучасної молоді» 

Модератори:  

Тихомиров Леонід Костянтинович - регіональний менеджер,  

Прокопенко Микола Юрійович  – провідний інженер відділу холодильної 

арматури і автоматики ТОВ «Данфосс»     

 

11.30 – 12.30 Майстер клас 

Прокопенко Микола Юрійович - провідний інженер відділу холодильної 

арматури і автоматики ТОВ «Данфосс » 

  

12.30 – 13.00  Перерва 

13.00 – 15.20 Тренінг-марафон «Освітні тренди розвитку професійної 

компетентності сучасної молоді» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


