
Міністерство освіти і науки України 

 Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»  

Інститут педагогіки НАПН України 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Управління освіти Ніжинської міської ради  

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту  

 

 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

ПРОГРАМА 

Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції 

 

29 вересня 2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ніжин 

2021 



2 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Маслов Валентин Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя – голова 

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України – 

співголова оргкомітету 

Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Ельбрехт Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу науково-методичного 

забезпечення видання навчальної літератури ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти»; професор кафедри педагогіки, початкової 

освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Градобик Валентина Валентинівна, начальник управління 

освіти Ніжинської міської ради 

Новгородська Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту  Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Самойленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту  Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Шевчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
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СЕКЦІЯ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Модератори секції: 

Ельбрехт Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу науково-методичного 

забезпечення видання навчальної літератури ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», професор кафедри педагогіки, початкової 

освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Шевчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 
 

Барило Владислава Вікторівна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Психологічні умови розвитку самовизначення чоловіків-

майбутніх освітян 
 

Войтусік Павло Анатолійович, магістрант 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Гендерні відмінності стресостійкості персоналу освітніх 

організацій 
 

Забейда Юлія Михайлівна, магістрантка 2 курсу спеціальності 

073 Менеджмент факультету психології  та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Практична підготовка як умова формування управлінської 

культури майбутнього менеджера 
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Землякова Анна-Марія Андріївна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Проблема формування готовності майбутніх менеджерів 

освіти до професійного саморозвитку 

 

Ельбрехт Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу науково-методичного 

забезпечення видання навчальної літератури ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», професор кафедри педагогіки, 

початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Наукові концепції та їх вплив на становлення професійної 

підготовки менеджерів  

 

Коваленко Євгеній Володимирович, магістрант 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Визначення та історія розвитку поняття «соціальний 

інтелект» у психологічній науці 
 

Пісоцький Вадим Петрович, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри психології Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Горянська Анжела Михайлівна,  кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Соціальний інтелект в структурі особистості сучасного 

менеджера 
 

Прудько Вікторія Сергіївна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Принципи особистісно-орієнтованого управління 
 



5 

 

Смолінський Костянтин Феліксович, магістрант 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Психологічні особливості формування ціннісно-смислових 

орієнтацій особистості майбутнього спеціаліста 

 

Тестова Ірина Юріївна, магістрантка 2 курсу спеціальності 

073 Менеджмент факультету психології  та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Законодавчо-нормативна база формування комп’ютерної 

грамотності в початковій школі 

 

Шевчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Характерологічні особливості та операції стратегічного 

мислення майбутніх менеджерів сфери освіти 

 

Шурдука Ксенія Олександрівна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Комунікативна культура у процесі професійної підготовки 

майбутніх менеджерів 

 

Elangbam Sujina, master's student of the 1st year of specialty 073 

Management of the Faculty of Psychology and Social Work of Mykola 

Gogol Nizhyn State University 

Leadership competence of future managers as a modern 

interdisciplinary phenomenon 

 

Tyagi Priyanka, master's student of the 1st year of specialty 073 

Management of the Faculty of Psychology and Social Work of Mykola 

Gogol Nizhyn State University 

The structure of organizational culture of managers 
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СЕКЦІЯ 2. 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

Модератори секції: 

Маслов Валентин Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя – голова 

Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
 

Демченко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Організаційно-педагогічні умови підготовки конкуренто-

спроможного менеджера освіти у Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя 
 

Кірдан Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Професійна підготовка керівників закладів освіти: досвід, 

тенденції, перспективи 
 

Ковальова Вікторія Василівна, начальник відділу кадрів, 

старший викладач кафедри економіки та підприємництва Закладу 

вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» 

товариство з обмеженою відповідальністю, аспірантка кафедри 

педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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Забезпечення правової спрямованості професійної 

підготовки майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності  
 

Маслов Валентин Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Підготовка майбутніх менеджерів сфери освіти до 

інноваційної професійної діяльності 

 

Ніжинець Софія Сергіївна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Зміст формування управлінської компетентності майбутніх 

керівників закладів освіти у процесі їх професійної  підготовки 

 

Ступак Сергій Сергійович, магістрант 2 курсу спеціальності 

073 Менеджмент факультету психології  та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Компонентна структура процесу формування аналітичного 

мислення майбутніх менеджерів сфери освіти 

 

Шашенок Юлія Анатоліївна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Педагогічні умови формування професійної мобільності 

майбутніх менеджерів сфери освіти в умовах магістерської 

підготовки 
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СЕКЦІЯ 3. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

Модератори секції: 

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України 

Новгородська Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 
 

Глузд Наталія Олександрівна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Педагогічні умови формування маркетингової компетентно-

сті майбутніх менеджерів в умовах університетської освіти 
 

Голощапова Дарія Вікторівна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Використання дистанційних технологій при підготовці 

менеджерів освіти у Ніжинському державному університеті імені 

Миколи Гоголя 
 

Даценко Світлана Олександрівна, магістрантка 1 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Технології проведення навчального тренінгу 
 

Докучко Аліна Олександрівна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Застосування інтерактивних технологій навчання при 

підготовці майбутніх менеджерів освіти у ЗВО 
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Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат  філософських наук, 

доцент кафедри креативних індустрій та соціальних інновацій 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

Управління якістю продукції, як необхідна умова 

ефективного виробництва у харчовій промисловості 

 

Кірдан Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, 

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та 

соціально-поведінкових наук Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Упровадження інноваційних технологій навчання 

у професійну підготовку майбутніх менеджерів: досвід Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Лебедик Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Проєктивні технології у процесі професійної підготовки 

менеджерів 
 

Новгородська Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя  

Інноваційні персонал-технології та їх застосування в 

розвитку педагогічних працівників освітньої організації 
 

Новгородський Руслан Григорович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя   

Супервізія та консультування як технології менеджменту 

соціальної роботи 
 

Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту 

імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка  

Технології інтенсивного навчання майбутніх менеджерів 
 



10 

 

Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент завідувач кафедри психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Копіннг-стратегії опанування стресом жінок-освітян 
 

 
 

 

СЕКЦІЯ 4. 

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ 

 

Модератор секції: 

Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Гаврилюк Катерина Сергіївна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Передумови розвитку самоактуалізації майбутнього 

менеджера як засіб його професійної підготовки 

 

Дворська Аліна Володимирівна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Освітнє середовище ЗВО як умова професійного 

саморозвитку майбутніх керівників 

 

Смолінська Тетяна Павлівна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
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Напрямки підготовки майбутніх менеджерів до 

проєктування освітнього середовища в умовах навчання у 

закладі вищої освіти 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СЕКЦЯ 5. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОСВІТИ 

 

Модератори секції: 

Градобик Валентина Валентинівна, начальник управління 

освіти Ніжинської міської ради 

Самойленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя  

 

Аніщук Антоніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Соціально-психологічні аспекти взаємодії директора закладу 

дошкільної освіти з іншими учасниками освітнього процесу 

 

Білоусова Надія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Учитель НУШ, як ефективний менеджер 
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Борисенко Олена Іванівна, директор Дошкільного навчального 

закладу  (ясла-садок) № 9 «Лілея» загального розвитку дітей 

Ніжинської міської ради Чернігівської області 

Моделювання освітнього простору як основа управління  

закладом дошкільної освіти 

 

Мальцева Тетяна Миколаївна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Управління процесом формування національної свідомості 

учнів початкових класів засобами трудового навчання 

 

Мартинюк Оксана Вікторівна,  завідувач сектором науково-

аналітичної роботи з видання навчальної літератури ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», аспірантка кафедри 

педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості управлінської діяльності в сфері освіти 

Німеччини 
 

Матвієнко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти  Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Сучасні підходи до організації музично-дозвіллєвої 

діяльності дошкільників у ЗДО 
 

Насилівська Ірина Володимирівна, магістрантка 2 курсу 

спеціальності 073 Менеджмент факультету психології  та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Імідж сучасного керівника освітнього закладу 
  
Николюк Ольга Василівна, начальник відділу науково-

методичного забезпечення видання навчальної літератури ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

Система управління освітою в республіці Корея 
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Пихтіна Ніна Порфирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя   

Організація взаємодії ЗДО і родини у попередженні 

сором’язливості у дошкільників 
 

Похила Лариса Іванівна, магістрантка 2 курсу спеціальності 

073 Менеджмент факультету психології  та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Умови розвитку готовності керівників  ЗДО до маркетингу 

освітніх послуг 
 

Сагура Ганна Ігорівна, магістрантка 2 курсу спеціальності 073 

Менеджмент факультету психології  та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Проблеми та перспективи забезпечення підручниками  

сільської освіти 
 

Самойленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя  

Контракт як особлива форма трудового договору в системі 

управління  

 

Філоненко Олена Станіславівна,  кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Демократизація управління закладом освіти 

 

Хлєбік  Світлана Ростиславівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки, та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Морально-етичні основи техніки управління в установах і 

закладах соціальної сфери 
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Яресько Ольга Миколаївна, завідувач сектором інформаційно-

ресурсного забезпечення видання навчальної літератури ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», аспірантка кафедри 

педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Управлінська діяльність у сфері освіти 

 

Ярмак Тетяна Леонідівна, магістрантка 2 курсу спеціальності 

073 Менеджмент факультету психології  та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Функціональна роль служби управління персоналом щодо 

запобігання кадровим ризикам 
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