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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Новгородська Юлія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту  

Шевчук Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

 

Програма конференції 

13.30−14.00 − Реєстрація учасників конференції 

 14.00 − Відкриття конференції  

 

Засідання конференції  

Вітальне слово:  Маслов Валентин Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

 

 

Регламент роботи 

 Доповідь − 5-10 хв. 
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1. Доповіді магістрів: 

 

Особливості застосування кейс-методу при підготовці студентів до 

інноваційної діяльності 
Бабич Юлія Ігорівна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Особливості викладання фахових методик під час підготовки 

майбутніх учителів початкових класів 

Білоусова Надія Валентинівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі ЗВО 

Буглак Тетяна Володимирівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Модель сучасного керівника-менеджера  

Булишкіна Юлія Олександрівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Роль керівника гуртка у формування компетентностей гуртківця 

Волощук Вікторія Сергіївна, студентка 1 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта  

 

Особливості соціальної профілактики домашнього насилля у роботі 

служби у справах дітей 
Вунш Яна Віталіївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи спеціальності 231 Соціальна робота   

 

Саморозвиток як важливий чинник особистісного та професійного 

зростання 

Гао Мінпей, магістрант 1 курсу факультету психології та соціальної 

роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Менеджмент екскурсійної діяльності закладу загальної середньої 

освіти 
Гладка Наталія Василівна, студентка 1 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта  

 

Теоретичні основи тренінгу як особливої форми навчання 

майбутніх учителів початкових класів 

Гордієнко Тетяна, Володимирівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта  
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«Healthy organisations» як предмет психологічного дослідження" 

Гринь Наталія Олександрівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Взаємодія закладів освіти з територіальними центрами соціального 

обслуговування ЛПВ 
Данько Дарина Вікторівна, магістрантка 1 курс факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 231Соціальна робота 

 

Загальні тенденції щодо підготовки директорів закладів загальної 

середньої освіти до управлінської діяльності  

Даруга Юлія Олександрівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

  

Особливості соціальної підтримки сімей, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами 
Даценко Ірина Володимирівна, студентка 4 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 231 Соціальна робота 

 

Організація виховної роботи з підлітками в закладі позашкільної 

освіти 
Дідиченко Роман Сергійович, магістрант 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  

 

Роль заступника директора ЗЗСО в адмініструванні інформаційно-

комунікаційною автоматизованою системою «Єдина школа» 
Демченко Наталія Михайлівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта  

 

Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та 

способи їх подолання 

Дмитрук Вероніка Миколаївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Підготовка соціального працівника до організації супроводу дитини 

з ДЦП 
Довбиш Ольга Федорівна, магістрантка 1 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки    

 

Структура лідерських компетенцій менеджера 
Еленгбам Суджіна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 
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Професійний розвиток та суспільні вимоги до особистості керівника 

закладів загальної середньої освіти  
Жеребіло Ольга Михайлівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Поняття зв’язного мовлення та його значення у розвиток дитини 
Іванча Ірина Володимирівна, магістранта 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

Мікровикладання як іноваційний метод навчання студентів 

магістратури у ЗВО 

Іващенко Алла Василівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Організаційно-методична модель формування дискурсивної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів 
Киричок Інна Іванівна,  магістрантка 1 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Професійна підготовка організатора позашкільної освіти в Україні 

щодо розвитку творчих здібностей дітей з особливими потребами  

Кобезька Вікторія Станіславівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки    

 

«Нова українська школа»: керівник-лідер; керівник-менеджер  

Коваль Олена Анатоліївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Сутність та особливості організаційно-регулятивної діяльності 

менеджера сфери освіти 
Козинець Тетяна Олексіївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Інтерактивні форми та методи управлінської діяльності щодо 

залучення педагогів до інноваційної діяльності 

Кононенко Вікторія Сергіївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Теоретичні основи профілактики булінгу в шкільному середовищі   

Косенко Руслана Віталіївна, студентка 3 курсу факультету психології 

та соціальної роботи  спеціальності 31 Соціальна робота  
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Умови попередження наркоманії у студентському 

середовищі закладу освіти 
Кулик Наталія Григорівна, студентка 4 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 231 Соціальна робота 

 

Сучасні вимоги до компетентностей керівника школи  
Леоненко Марина Євгенія, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Особливості розвитку  словника дітей середнього дошкільного віку 
Лесенко Валерія Сергіївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

Інклюзивна компетентність вчителя 
Лесенко Наталія Анатоліївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

 

Особливості педагогічної етики у ЗВО  та сучасні парадигми вищої 

освіти  

Лісова Ганна Юріївна, магістрантка 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Роль керівника ЗДО в оптимізації взаємодії з батьками у вихованні 

самостійності дітей 
Лісовець Оксана Вікторівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

Педагогічний менеджмент як система цілісного освітнього процесу 

Лобода Вікторія Євгеніївна, студентка 1 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Управлінські уміння як складова професійної компетентності 

менеджера  

Май Чженьлун, магістрант 1 курсу факультету психології та 

соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Використання технологій тайм-менеджменту у соціальній сфері 

Мальцев Володимир Сергійович, магістрант 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи  спеціальності 231 Соціальна робота 

 

Управління процесом взаємодії сім’ї і школи у формуванні 

здорового способу життя молодших школярів 
Мартиненко Діана Миколаївна, студентка 2 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта  
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Підготовка майбутніх менеджерів освіти до організації методичної 

роботи у навчальному закладі 

Найченко Вікторія Володимирівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Інноваційні підходи до вдосконалення професійної підготовки 

вчителів початкової освіти  
Ніколенко Тетяна Миколаївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Особливості соціальної профілактики вербальної агресії серед 

підлітків 

Ожема Анастасія Олександрівна, студентка 4 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 231 Соціальна робота 

 

Принципи управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою 

організацією 
Орел Андрій Миколайович, магістрант 1 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 073 Менеджмент 

 

Формування іміджу закладу загальної середньої освіти за 

допомогою заходів піар-менеджменту 

Охріменко Ірина Олександрівна, студентка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Класифікація і функції інтерактивної групової навчальної 

діяльності 

Перетятько Анна Іванівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

  

Інноваційні методи викладання в умовах карантинного навчання 
Примаченко Катерина Миколаївна, магістрантка 1 курсу 

факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова 

освіта 

  

Педагогічна культура та педагогічна майстерність викладача вищої 

школи 
Романенко Ярослава Русланівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

  

Менеджмент виховної роботи в закладі загальної середньої освіти 
Ситченко Юлія Євгеніївна,  студентка 1 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 
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Консультація як форма роботи з батьками щодо профілактики 

девіантної поведінки підлітків 

Скорбач Артем В’ячеславович, магістрант 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 231 Соціальна робота   

 

Особливості формування  позитивних стосунків між хлопчиками і 

дівчатками в  дошкільному дитинстві 
Скоромна Анастасія Сергіївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

Мовленнєва компетентність як комплексна характеристика 

особистості 

Скоромна Тетяна Михайлівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

Особливості розвитку зв’язного мовлення дітей старшого 

дошкільного віку 
Слободянюк Ірина Олександрівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

Професійна культура керівника закладів загальної середньої освіти 
Сокирко Наталія Володимирівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Шляхи удосконалення професійної підготовки керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Сущенко Тетяна Константинівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

До питання про етапи інноваційного освітнього процесу 

Тидякіна Надія Віталіївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Особливості організації проєктної діяльності молодших школярів 

Труш Яна Валеріївна, студентка  4 курсу  факультету психології та 

соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Управління процесом взаємодії сім’ї і школи у формуванні 

екологічної культури молодших школярів; 
Федоренко Дар’я Олександрівна, студентка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 
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Умови впровадження освітніх інновацій як управлінська проблема 

Харченко Катерина Сергіївна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Фізкультурно-оздоровчий менеджмент закладу загальної середньої 

освіти 
Шевченко Марина Сергіївна, студентка 1 курсу факультету психології 

та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Технологія модульного навчання у вищій школі  
Ющенко Олена Владиславівна, магістрантка 1 курсу факультету 

психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта 
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2. Дебати на тему: «Світові освітні тренди: нові виклики і 

можливості для керівника закладу освіти» 

 

 

Підведення підсумків роботи конференції 17.00 
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Для нотаток 

____________________________________________________ 
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