
 
           

 
                                                                         

 
 

   
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» 

 
Дата 
проведення 

21 жовтня 2022 р. в онлайн-режимі на платформі ZOOM, 
початок о 10:00 

 
 
Місце 
проведення 

 
 
Науково-методичний центр ВФПО 
вул. Смілянська, 11, м. Київ  
 
  

Організатори: Національна академія педагогічних наук України                                    
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А  
 
                                                                       
Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 
освіти  
м. Київ, вул. Смілянська,11 
Тел: (+38044) 242 3568 
Контактна особа: Тетяна Ольховик 
Тел: (+38050) 158 35 89 
е-mail: pedinnovation.nmc@gmail.com  
 
 
 

Модератор Тетяна Іщенко,  Науково-методичний центр вищої та фахової 
передвищої освіти  
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 П Р О Г Р А М А  (орієнтовна) 
 

   

10:00–10:05 
Відкриття та введення в 
тематику 
 

Тетяна ІЩЕНКО, канд. пед. наук, професор, 
директор Науково-методичного центру ВФПО  

10:05–10:15 

Вітальне слово 
 
 
 

Олег ШАРОВ, генеральний директор 
директорату фахової передвищої, вищої освіти 
МОН України 
Василь КРЕМЕНЬ, д-р філос. наук, професор, 
дійсний член (академік) НАН і НАПН України, 
Президент НАПН  України, президент 
Товариства «Знання» України 

10:15–10:30 
Фахова передвища і 
професійна освіта в умовах 
сучасних викликів 

Василь КРЕМЕНЬ, д-р філос. наук, професор, 
дійсний член (академік) НАН і НАПН України, 
Президент НАПН  України, президент 
Товариства «Знання» України 

10:30–10:40 
Підбиття підсумків 
Всеукраїнського конкурсу 
«Педагогічний ОСКАР-2022»  

Тетяна ОЛЬХОВИК, в.о. завідувачки 
лабораторії педагогічних інновацій Науково-
методичного центру ВФПО 

10:40–10:55 
Фахова передвища освіта: 
завдання та перспективи 
розвитку   

Олег ШАРОВ, генеральний директор 
директорату фахової передвищої, вищої освіти 
МОН України  

10:55–11:10 
Роль Державної служби якості 
освіти України у сфері фахової 
передвищої освіти  

Руслан ГУРАК, голова  Державної служби 
якості освіти України 

11:10–11:25 
Потреби ринку праці у 
фахівцях з фаховою 
передвищою освіти 

Володимир КОВТУНЕЦЬ, заступник Голови 
Національного агентства кваліфікацій 

11:25–11:40 
Нормативно-правове  
забезпечення діяльності у 
закладах  фахової  передвищої 
освіти 

Володимир ЗЕЛЕНИЙ, канд. іст. наук, 
координатор сектору фахової передвищої освіти 
Науково-методичної ради МОН,  
в.о. директора ВСП «Верхньодніпровський 
фаховий коледж Дніпровського ДАЕУ» 

11:40–11:55  
Інноваційні підходи в 
підготовці фахового 
молодшого бакалавра 

Микола ХОМЕНКО, канд. пед. наук, 
заступник директора Науково-методичного 
центру ВФПО  

11:55–12:00 Відкритий мікрофон 
 (питання в чаті) 

 

12:00–12:15 
Змішане навчання в закладах 
освіти України в умовах 
інтеграції 

Марія  ТЕЛОВАТА, д-р. пед. наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи Інституту 
професійної освіти НАПН України 

12:15–12:30 

Інтеграційні процеси у 
закладах вищої, фахової 
передвищої та професійної 
освіти 

Володимир ЛАДИКА, доктор с/г наук, 
професор, академік НААН України, ректор 
Сумського національного аграрного 
університету 

12:30–12:45 Фахова передвища освіта: 
сучасний стан розвитку   

Петро ЛУЗАН, д-р пед. наук, професор, 
головний науковий співробітник лабораторії 
наукового-методичного супроводу підготовки 
фахівців у коледжах і технікумах Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України  

12:45–13:00  Фахова передвища освіта: 
проблеми та шляхи вирішення  

Вадим ОВЧАРУК, д-р екон. наук, доцент, 
директор ВСП «Хмельницький політехнічний 
фаховий коледж Національного університету 
«Львівська політехніка» 



13:00–13:30 Перерва  

13:30–13:45 

Застосування цифрових 
технологій у підготовці 
майбутніх кваліфікованих 
робітників 

Микола ПРИГОДІЙ, д-р пед. наук, професор, 
завідувач лабораторії електронних навчальних 
ресурсів Інституту професійної освіти НАПН 
України 

13:45–14:00 

Програма ЄС ЕРАЗМУС+  
в Україні: можливості та 
перспективи для закладів 
фахової передвищої освіти 

Вероніка ТКАЧЕНКО,  проєктна менеджерка 
НЕО в Україні 

14:00–14:15 
Актуальні питання підготовки 
фахівців у професійно-
технічному закладі освіти 

Микола НЕСЕН, директор Вищого 
професійного училища № 7 м. Кременчука 
Полтавської області 

14:15–14:30 
Доступність та інформаційне 
освітнє середовище у закладах 
освіти 

Ганна ДАВИДЕНКО, д-р пед. наук,  професор, 
проректор з наукової та міжнародної діяльності, 
ВСП ЗВО «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» Вінницький 
соціально-економічний інститут 

14:30–14:45 Дуальна форма здобуття освіти 
очима здобувачів 

Ольга БАРАН, заступник директора з 
навчально-виробничої практики,  
Надія МЕЛЬНИЧУК, Михайло ПАСЕМКО, 
здобувачі освіти Рогатинського аграрного 
фахового коледжу 

14:45–15:00 

Психологічний супровід 
суб'єктів освітнього процесу у 
закладах фахової передвищої 
освіти 

Едуард ПОМИТКІН, д-р псих. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу 
психології Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

15:00–15:10 

Розвиток медіаосвітньої 
компетентності у викладачів 
закладів фахової перед вищої 
освіти з використанням 
масових відкритих онлайн-
курсів  

Ірина ЯКИМЧУК, завідувач відділення 
програмування ВСП «Рівненський фаховий 
коледж НУБіП України» 

15:10–15:20 Система методичного 
провайдингу коледжу  

Віталій ЛИСЕНКО, методист Криворізького 
фахового коледжу торгівлі та готельно-
ресторанного бізнесу 

15:20-15:35 

Зростання інтелектуального і 
науково-педагогічного 
потенціалу фахової 
передвищої освіти – для 
повоєнної відбудови України 
(заключне слово) 

Нелля НИЧКАЛО, д-р пед. наук, професор, 
дійсний член НАПН України, академік-секретар 
Відділення професійної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 

 Завершення конференції  
 
Регламент 

Виступ під час обговорення – до 2 хв. Повідомлення, коментарі – до 1 хв. 
 
Конференція проводиться відповідно до Плану проведення наукових конференцій з 

проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік. 
 
Зверніть увагу! 

З урахуванням епідеміологічної ситуації та умов воєнного стану в Україні, конференцію 
буде проведено в ONLINE-режимі на платформі ZOOM та OFFLINE з дотриманням усіх 
карантинних вимог МОЗ України. 

Переходячи за посиланням та беручи участь у заході, Ви таким чином надаєте згоду на 
обробку Ваших персональних даних, а також на фото- та відео- зйомку під час заходу. 



 


