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ВСТУП 

 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах 

Євроінтеграції» присвячена теоретичним і практичним 

питанням педагогічної наукової галузі, пошуку шляхів 

удосконалення фахової підготовки майбутніх фахівців в умовах 

євроінтеграції.  

Мета конференції – висвітлення проблемних питань і 

перспектив професійної підготовки фахівців в умовах 

євроінтеграції; консолідація зусиль з перспективи розвитку 

підготовки фахівців різних галузей в умовах глобалізації та 

інтеграції освітнього простору. 

Конференція проводиться на базі Льотної академії 

Національного авіаційного університету. 

На адресу оргкомітету для участі у конференції надійшли 

заявки від 215 осіб (науковців у сфері педагогіки, психології, 

філософії, філології та ін.) з України, Республіки Білорусь, Грузії, 

Словацької Республіки з них 82 учасника мали можливість 

опублікувати свої статі у фаховому збірнику наукових праць 

«Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки». 

Представники 48 вищих навчальних закладів взяли участь у 

конференції, серед них з України: 

Бердянський державний педагогічний університет. 

Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського 

державного університету. 

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди». 

Донецький національний медичний університет. 

Дрогобицький державний педагогічний університет  

імені Івана Франка. 

Дунайський інститут Національного університету 

«Одеська морська академія». 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної 

освіти. 

Івано-Франківський національний технічний університет 

нафти і газу. 
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Індустріальний коледж Державного вищого навчального 
закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет». 

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 
інституту Сумського державного університету. 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  
Камʼянець-Подільський національний університет  

імені Івана Огієнка. 
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя). 
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська 

академія неперервної освіти». 
Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського. 
Криворізький державний педагогічний університет. 
Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності. 
Львівський державний університет фізичної культури. 
Львівський національний університет імені Івана Франка. 
Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького. 
Мукачівський державний університет. 
Навчально-науковий інститут Аеронавігації, НАУ. 
Навчально-науковий Інститут підприємництва та 

перспективних технологій Національного університету 
«Львівська політехніка». 

Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького. 

Національна академія Національної гвардії України. 
Національний авіаційний університет. 
Національний лісотехнічний університет України. 
Національний педагогічний університет  

імені М. П. Драгоманова. 
Національний університет «Львівська політехніка». 
ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика». 
Полтавська державна аграрна академія. 
Придніпровська академія будівництва та архітектури. 
Таврійський державний агротехнологічний університет. 
Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка. 
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Тернопільський обласний комунальний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. 

Українська інженерно-педагогічна академія. 
Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини. 
Харківська державна академія дизайну і мистецтв. 
Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет. 
Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба. 
Херсонський факультет Одеського державного 

університету внутрішніх справ. 
Херсонська державна морська академія. 
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 
Хмельницький національний університет. 
Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка. 
Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького. 
Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича. 
 

Зарубіжні вищі навчальні заклади: 

Білоруський державний технологічний університет, 
Республіка Білорусь. 

ЗО «Мозирський державний педагогічний університет  
імені І.П. Шамякіна», Республіка Білорусь. 

Жилінський Університет, м. Жиліна, Словацька Республіка. 
Сухумський державний університет, Грузія. 
Тбіліський державний університет імені Іване 

Джавахішвілі, Грузія. 
University of Rzeszow, Poland. 

 

 

Доктор педагогічних наук, доцент,  

завідувач кафедри професійної педагогіки  

та соціально-гуманітарних наук 

Льотної академії Національного 

авіаційного університету                                 Т. С. Плачинда 
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

 

ЗАЛЕВСЬКИЙ Анатолій Васильович 

 

Заступник начальника  

Льотної академії Національного 

авіаційного університету з навчальної, 

науково-методичної та виховної роботи,  

кандидат технічних наук, доцент  

(Голова конференції) 

 

 

 

 

 

ПЛАЧИНДА Тетяна Степанівна 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри професійної 

педагогіки та соціально-гуманітарних 

наук, Льотна академія Національного 

авіаційного університету 

(заступник Голови конференції) 

 

 

 

 

 

 

 

УРСОЛ Оксана Володимирівна 

 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри професійної педагогіки 

та соціально-гуманітарних наук,  

Льотна академія Національного 

авіаційного університету 

(відповідальний секретар конференції) 
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Айвазян Едвард Ішханович 

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри загальної 

математики, Єреванський державний 

університет  

(Республіка Вірменія, м. Єреван) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Харадзе Єфемія Мефодіївна 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, 

професор факультету психології  

і освітніх наук, Тбіліський державний 

університет ім. І. Джавахішвілі  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раймундас Залтаускас  

(Raimundas Žaltauskas) 

 

Доктор фізичних наук і фізики  

(Doctor of physical sciences and physics), 

доцент, старший науковий 

співробітник, Університет Vytautas 

Magnus Академія освіти  

(м. Каунас, Республіка Литва)  
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Бочарова Олена  

(Bocharova Olena) 

 

Доктор хабілітований в галузі 

педагогіки, професор Педагогічного 

університету імені Комісії Едукації 

Народової в Кракові 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діденко Олександр Васильович 

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник 

науково-дослідного відділу,  

Національна академія Державної 

прикордонної служби України  

імені Богдана Хмельницького 

 

 

 

 

 

Дроздова Ірина Петрівна 

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри українознавства, 

Харківська державна академія  

дизайну і мистецтв 
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Зайцева Надія Володимирівна 

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри спортивних 

дисциплін, Мозирський державний 

педагогічний університет 

імені І.П. Шамякіна  

(Республіка Білорусь, м. Мозирь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лещенко Геннадій Анатолійович 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри пошуку, рятування, 

авіаційної безпеки та спеціальної 

підготовки, Льотна академія 

Національного авіаційного університету 

 

 

 

 

 

 

 
 

Макаров Роберт Микитович 

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри безпеки польотів,  

Льотна академія Національного 

авіаційного університету 
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Сущенко Лариса Олександрівна 

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освіти та управління 

навчальним закладом, Класичний 

приватний університет, м. Запоріжжя 

 

  

 

 

 

 

Черкасов Володимир Федорович 

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри музично-теоретичних 

та інструментальних дисциплін, 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет  

імені Володимира Винниченка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фроде Нільсон  

(Frode Nilssen) 

 

Доктор наук, професор,  

начальник відділу маркетингу,  

стратегії та управління,  

університет Норд (Норвегія, м. Буде) 
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Москаленко Олена Іванівна 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри іноземних мов,  

Льотна академія Національного 

авіаційного університету 

 

 

 

 

 

Герасименко Людмила Сергіївна 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри іноземних мов,  

Льотна академія Національного 

авіаційного університету 

 
 

 

 

 

 

Скляренко Інна Юріївна 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, 

начальник науково-організаційного 

відділу, Державний університет 

інфраструктури та технологій  

 

 

 

 

 

 

Мельник Юрій Борисович 

 

Доктор філософії з освітніх наук, 

доцент, професор кафедри психології та 

педагогіки, Національна академія 

Національної гвардії України,  

Голова Правління ХОГОКЗ 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Місце проведення: 

Льотна академія  

Національного авіаційного університету 

 

Офіційні мови конференції:  

українська, російська, англійська 

 

Регламент роботи: 

доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин 

виступи – до 5 хв. 

 

 

18 квітня 2019 року 

 

Час  Заходи  Місце проведення 

заходу 

 

900 – 1000 реєстрація учасників 

конференції 

Другий навчальний 

корпус ЛА НАУ, 

вул.Добровольського 4, 

м. Кропивницький 

1000 – 1200 пленарне засідання Другий навчальний корпус 

ЛА НАУ, ауд. 310 

1200 – 1230 кава-брейк Другий навчальний корпус 

ЛА НАУ, ауд. 317 

1230 – 1330 ознайомлення з 

музейним комплексом 

історичного 

краєзнавства ЛА НАУ 

Другий навчальний корпус 

ЛА НАУ 

1330 – 1400 психологічний тренінг 

 

Другий навчальний корпус 

ЛА НАУ, ауд. 310 

1400 – 1630 круглий стіл Другий навчальний корпус 

ЛА НАУ, ауд. 310 

1530 – 1630 робота в секціях Другий навчальний корпус 

ЛА НАУ, ауд. 302, 319 

1700 дружня вечеря м. Кропивницький 
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19 квітня 2019 року 

 

Час  Заходи  Місце проведення 

заходу 

830 – 900 сніданок Другий 

навчальний корпус 

ЛА НАУ, ауд. 313 

900 – 1100 екскурсія «Кропивницький 

історичний», знайомство з 

містом на Інгулі 

 

 

 

м. Кропивницький 

 
1100 – 1300 екскурсія до парку-памʼятки 

садово-паркового мистецтва 

(Дендропарк) 

1300 – 1400 обід 

1400 від’їзд учасників 

конференції 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 
Залевський Анатолій Васильович – кандидат технічних 

наук, доцент, заступник начальника Льотної академії 

Національного авіаційного університету з навчальної, науково-

методичної та виховної роботи. 

 
Таборанський Володимир Петрович – кандидат 

історичних наук, начальник управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

 
Шатна Лідія Францівна – заступник начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

обласної державної адміністрації. 

 
Асмыкович Иван Кузьмич – кандидат физико-

математических наук, доцент, доцент кафедры высшей 

математики, Белорусский государственный технологический 

университет (Республика Беларусь, г. Минск); 

Игнатенко Василий Васильевич – кандидат физико-

математических наук, доцент, доцент кафедры высшей 

математики, Белорусский государственный технологический 

университет (Республика Беларусь, г. Минск) (On-line виступ). 

 
Чатинян Ашот Агванович – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедри педагогики и психологии спорта, 

Государственный институт физической культуры и спорта 

Армении (Республика Армения, г. Ереван) (On-line виступ). 

 
Чкуасели Кетеван – доктор педагогических наук, 

профессор, руководитель департамента образовательных наук 

факультета психологии и образовательных наук Тбилисского 

государственного университета имени Иванэ Джавахишвили; 

Харадзе Ефемия Мефодьевна – доктор педагогических 

наук, доцент, профессор факультета психологии и 

образовательных наук Тбилисского государственного 

университета имени Иванэ Джавахишвили (On-line виступ). 

 



17 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Педагогічні можливості національно-патріотичного 

виховання студентів авіаційного закладу вищої освіти 

Барановська Лілія Володимирівна – доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології 

професійної освіти, Національний авіаційний університет 

 

 

Формування науково-дослідницької компетентності при 

навчанні фізики на засадах STEM-освіти 

Сосницька Наталя Леонідівна – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри «Вища математика і фізика», 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

 

Методичні підходи до організації самостійної навчальної 

діяльності студентів технолого-педагогічних і інженерно-

педагогічних спеціальностей в інформаційному навчальному 

середовищі закладу вищої освіти 

Лаврентьєва Олена Олександрівна – доктор педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та 

професійного навчання, Криворізький державний педагогічний 

університет; 

Цись Олег Олександрович – кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного 

навчання, Криворізький державний педагогічний університет 

 

 

Основні аспекти впровадження технологій STEM-освіти 

в ЛА НАУ 

Ковальов Юрій Григорович – кандидат технічних наук, 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, Льотна 

академія Національного авіаційного університету; 

Задорожна Оксана Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичних 

дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного 

університету 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНИНГ 

 
Соціально-психологічний тренінг як інтерактивний 

метод навчання в процесі підготовки  майбутніх офіцерів-

прикордонників до діяльності в екстремальних умовах 

Топольницька Галина Юріївна – кандидат психологічних 

наук, доцент, старший викладач кафедри педагогіки та соціально-

економічних дисциплін, Національна академія Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
 

 

 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

 
Методика реалізації концепції розвитку 

українськомовного мовлення студентів ЗВО нефілологічного 

профілю у професійній підготовці сучасних фахівців 

Дроздова Ірина Петрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри українознавства, Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв 

 

 

Дослідження лінгвокультурних концептів під час 

навчання української мови студентів лісотехнічних 

спеціальностей 

Гриджук Оксана Євгенівна – доктор педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціології та культурології, 

Національний лісотехнічний університет України 

 

 

Професійна підготовка фахівців у закладах вищої 

освіти: деякі загальні проблеми та шляхи їх вирішення 

Рябовол Лілія Тарасівна – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права, Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
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Побудова інтегрованих предметів у професійній школі 

Анісімов Микола Вікторович – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри теорії і методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 
 

 

Дистанційне викладання іноземних мов в технічному ЗВО 

Герасимчук Тетяна Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, кафедра іноземних мов, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет; 

Герасимчук Володимир Леонідович – викладач, факультет 

підготовки офіцерів запасу, кафедра загальновійськової та 

гуманітарної підготовки, Харківський національний університет 

повітряних сил; 

Жуванов Артур Вікторович – аспірант кафедри 

технологій машинобудування та ремонту машин, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет 
 

 

Проблема креативного мислення особистості у 

професійної діяльності: теоретичний аспект 

Житнік Тетяна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та дошкільної освіти, Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
 

 

Віртуальна біологічна лабораторія як перспективний 

напрям фахової підготовки майбутнього вчителя 

Перерва Вікторія Вікторівна – асистент кафедри 

ботаніки та екології, Криворізький державний педагогічний 

університет 
 

 

Ефективні прийоми розумової діяльності при вивченні 

математичних дисциплін 

Іванова Галина Ігорівна – аспірантка кафедри педагогіки, 

Криворізький державний педагогічний університет 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

 

 

Секція І. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Керівник секції: Плачинда Тетяна Степанівна – доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної 

педагогіки та соціально-гуманітарних наук, Льотна академія 

Національного авіаційного університету. 

Секретар секції: Урсол Оксана Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри професійної педагогіки та 

соціально-гуманітарних наук, Льотна академія Національного 

авіаційного університету. 

_________________________________________________________ 

 

Архипова Світлана. Формування дослідницької 

компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери.  

Arkhypova Svitlana. Formation of research competence of 

future specialists of the socionomic sphere. 

 

Асмыкович Иван, Борковская Инна, Пыжкова Ольга. 

О роли математики в формировании творческих навыков 

студентов технических университетов.  

Asmykovich Ivan, Borkovskaya Inna, Pyzhkova Olga. On 

the role of mathematics in the formation of creative skills of students 

of technical universities. 

 

Астрейко Сергей, Ревут Наталья, Похыла Татьяна, 

Стасилович Екатерина. Учебно-методические основы культуры 

технического труда учителя в школьных учебных мастерских.  

Astreiko Sergey, Revut Natalya, Pohyla Tatiana, Stasilovich 

Ekaterina. Educational and methodological basics of the culture of 

technical labor teacher in school workshops. 
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Атаманчук Олександр. Особливості адаптивного 
тестового контролю знань учнів.  

Atamanchuk Oleksandr. Features of pupils’ adaptive test 

control knowledge. 
 

Атаманчук Юрій. Характеристика сучасних моделей 
освіти в аспекті організації процесу інформатизації управлінської 

діяльності.  
Atamanchuk Yurii. Characteristiccs of modern models of 

education in the aspects of organization of the process of information 
management of management activity. 

 
Барчі Беата. Психологічні чинники полікультурного 

освітнього процесу.  
Barchi Beata. Psychological factors of the multicultural 

educational process. 
 

Батарейна Ірина. Моральне виховання учнів початкових 
класів в умовах нової української школи.  

Batareina Irina. Moral education of students in the initial 

classes in the conditions of the new ukrainian school. 
 

Безуглова Ірина, Стовба Тетяна. Актуальні питання 
формування професійних компетентностей фахівців морської 

галузі при викладанні дисциплин економічного спрямування.  
Bezuglova Irina, Stovba Tetiana. Current issues of formation 

of professional competence of future marine specialists in teaching 
economic disciplines. 

 
Бєльчева Тетяна, Бєльчев Павло, Коробченко Ангеліна. 

Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації результатів 
педагогічної діяльності.  

Bielcheva Tatyana, Bielchev PAwlo, Korobchenko 

Anhelina. Electronic portfolio as the tool of self-presentation of the 

results of pedagogical activity. 
 

Бикова Тетяна. Особливості реалізації педагогічного 

супроводу в процесі запровадження змішаного навчання.  
Bykova Tetiana. The peculiarities of implementing of 

pedagogical support in the process of introducing mixed learning. 
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Біліченко Тетяна. Навчальні посібники М. Богдановича для 

студентів педагогічних навчальних закладів як внесок у методичне 

забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

Bilichenko Tetiana. M. Bogdanovich manuals for students of 

pedagogical educational establishments as the contribution to the 

methodological providing of future elementary school teachers’ training. 

 

Братишко Тамара Інклюзивна освіта в україні та 

особливості її концепції.  

Bratishko Tamara. Inclusive education in ukraine and 

peculiarities of its concept. 

 

Власенко Ірина. Культурологічні дисципліни в структурі 

змісту вітчизняної вищої освіти.  

Vlasenko Iryna. Culturological subjects into the structure of 

content's the national higher education. 

 

Волощук Ілона. Педагогічні умови формування 

професійних компетентностей майбутніх вчителів.  

Voloshchuk Ilona. Pedagogical conditions of forming future 

teachers’ professional competences. 

 

Ганаба Світлана, Топольницька Галина. Методики та 

принципи групової психокорекційної роботи в системі 

професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.  

Hanaba Svitlana, Topolnytska Halyna. Methods and 

principles of group psycho-correction work in the system of 

professional training of future border guards. 

 

Гаруля Нина, Гаруля Федор. Инновационные технологии 

в учебно-воспитательном процессе высшей школы.  

Harulia Nina, Harulia Fedor. Innovative technologies are in 

educational-educator process of higher school. 

 

Гевко Ігор. Дослідження основ професіоналізму майбутніх 

вчителів у галузі професійної освіти.  

Hevko Ihor. Research of the basis of professionalism of future 

teachers in the field of professional education. 
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Герасименко Людмила, Муравська Світлана. Кейс-
стаді: інструмент для розвитку умінь критичного мислення 
студентів-менеджерів.  

Herasymenko Liudmyla, Muravska Svitlana. A case study: a 
tool for developing critical thinking skills of management students. 

 

Гнезділова Кіра. Математичне моделювання у підготовці 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.  

Gnezdilova Kira. Mathematical modeling in training future 
teachers for preschool educational establishments. 

 

Даниленко Олександр. Неперервна професійна підготовка 
майбутніх судноводіїв як предмет наукових досліджень.  

Danilenko Alexander. Sustainable vocational training of future 
navigators as a subject of scientific research. 

 

Данилюк Сергей. Формирование профессиональных 
умений менеджеров социо-культурной деятельности в процессе 
практической подготовки в заведениях высшего образования.  

Danylyuk Serhiy. Formation of Professional Skills of 
Managers of Socio-Cultural Activities in the Process of Practical 
Training in Establishments of Higher Education. 

 

Довга Тетяна. Технологізація процесу формування 
особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової 
школи.  

Dovha Tatiana. Technologization of the process of forming the 
personal and professional image of the future teacher of elementary 
school. 

 

Довгошия Василь. Професійна підготовка диригента-
хормейстера: вітчизняний досвід та практика.  

Dovhoshiya Vasil. Professional training of conductor-
choirmaster: domestic experience and practice. 

 

Дорошенко Тетяна. Визначення поняття «професійної 
готовності авіаційних менеджерів» як психолого-педагогічна 
проблема.  

Doroshenko Tetiana. Definition of the concept of "professional 
readiness of aviation managers" as a psychological and pedagogical 
problem. 
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Дубинка Николай. Профессиональное самоопределение – 
определяющая характеристика личности будущего специалиста.  

Dubinka Mykola. Professional self-determination – the 

defining characteristic of the personality of future specialist. 
 

Єршова Валерія. Організаційно-педагогічні проблеми 
формування готовності майбутніх офіцерів національної гвардії 

України до участі у міжнародних миротворчих операціях.  
Ershova Valeria. Organizational-pedagogical problems 

formation of the future officers of the national guard of ukraine to 
participate in international peacekeeping operations. 

 

Завальнюк Олена. Інформаційно-технологічне забезпечення 

науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії.  
Zavalniuk Оlena. Informational and technological support of 

scientific and research activities of future geography teachers. 
 

Зеленська Лілія, Тимченко Світлана. Формування 
мотивації до іншомовного спілкування як запорука професійного 

успіху майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом.  

Zelenska Lilia, Tymchenko Svitlana. Formation of motivation 
to foreign-language communication as the key of future air traffic 

controllers’ professional success. 
 

Зенченко Тетяна. Вплив зовнішніх стейкхолдерів на 
вдосконалення освітніх програм як один із чинників забезпечення 

якості вищої освіти.  
Zenchenko Tetiana. The external stakeholders’influence on 

improving educational programs as one of the factors of ensuring the 
quality of higher education. 

 

Зінченко Оксана. Підготовка майбутніх фахівців до 

побудови професійної кар’єри як психолого-педагогічна проблема.  
Zinchenko Oksana. Training future specialists for constructing 

professional career as a psychological and pedagogical problem. 
 

Іванчук Марія. Психолого-педагогічні засади 

інтегрованого навчання у ЗВО.  
Ivanchuk Maria. Psychologi calandped agogical basics of 

integrated training at higher educational establishments. 



25 

Іващенко Микола. Інноваційні підходи до підготовки 
тьюторів у педагогічних закладах вищої освіти.  

Ivashchenko Mykola. Innovative approaches to tutors training 

at pedagogical institutions of higher education. 
 

Ігнатенко Наталія. Вища освіта в Україні в контексті її 
полікультурності та мобільності.  

Ignatenko Natalia. Higher education in Ukraine in the context 
of multiculturalism and mobility. 

 
Ільницький Василь. Професійна підготовка вчителя 

історії та правознавства у ЗВО.  
Ilnytskyi Vasyl. Professional training of history and law 

teacher in Higher Education Institutions. 
 

Катиба Сергій, Лукаш Василь. Професійна соціалізація 
студентів інженерно-педагогічних та технолого-педагогічних 

спеціальностей в гуртках технічної творчості.  
Katyba Serhiy, Lukash Vasiliy. Professional socialization of 

students of engineering and pedagogical and technological and 

pedagogical specialties via circles of technical creativity. 
 

Коваленко Оксана. Методичні рекомендації щодо 
формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців 

у процесі вивчення природничих дисциплін.  
Kovalenko Oksana. Methodical recommendations for forming 

future aviators’ professional competence in the process of studying 
natural disciplines. 

 

Козир Інна. Педагогічні умови формування 

конкурентоспроможності майбутніх менеджерів 
зовнішньоекономічної діяльності авіаційної галузі.  

Kozyr Inna. Pedagogical conditions shaping competitiveness 
the future managers of foreign economic activity in aviation industry. 

 

Комар Ольга. Організація інтегрованого навчання у 

процесі вивчення фахових дисциплін студентами ЗВО.  

Komar Olha. Organization of integrated training in the process 
of studying of professional disciplines of students of athigher 

educational establishments. 
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Корінна Ольга. Метеорологічна готовність як складова 

професійної підготовки діспетчерів УПР.  

Korinna Olga. Meteorological readiness as a component of air 

traffic controllers professional training. 

 

Корольов Сергій, Максимова Людмила. Розвиток 

базових питань механіки в епоху середніх віків.  

Korolev Sergii, Maksimova Liudmila. The development of 

the basic issues of mechanics in the middle ages. 

 

Корольова Наталя. Педагогічні проблеми навчання 

студентів дисципліні «фізичне виховання» у сучасних умовах.  

Korolyova Natalia. Pedagogical problems of teaching students 

the discipline "physical education" in modern conditions. 

 

Кузьмінський Анатолій. Конфлікти, психосоматичне 

вигорання, самоменеджмент управлінця.  

Kuzminskyi Anatolii. Conflicts, psychosomatic burnout, 

manager self-management. 

 

Кучерук Оксана, Кисіль Тетяна. Прикладні задачі в 

процесі формування математичної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів.  

Kucheruk Oksana, Kysil Tetyana. Applied Tasks in the 

formation of mathematical competence Software Engineer. 

 

Лєнь Тетяна. Роль емоційного інтелекту у роботі 

патрульних.  

Lien Tetyana. The role of emotional intelligence in patrol work. 

 

Литвин Андрій. Рефлексивний підхід до психологічної 

підготовки майбутніх співробітників ДСНС.  

Lytvyn Andrii. Reflexive approach to the psychological 

training of SES staff. 

 

Литвинов Андрій. Методологічні аспекти вибору 

технологій для обробки інформації в процесі управління.  

Lytvynov Andrii. Methodological aspects of choosing 

technologies for processing information in the management process. 
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Лодатко Евгений. О математической компетентности 

учителя новой украинской школы.  

Lodatko Evgen. On the Mathematical Competence of a New 

Ukrainain School Teacher. 

 

Лугіна Олена. Підготовка майбутніх вихователів до 

навчання англійської мови дітей у закладах дошкільної освіти.  

Lugina Olena. Training of future teachers for teaching English 

childrenin pre-school educational institutions. 

 

Луценко Григорій. Підготовка майбутніх менеджерів 

освіти до управління закладами освіти за SCRUM-методологією.  

Lutsenko Hryhorii. Training future education managers for 

managing educational institutions using SCRUM-methodology. 

 

Макеренкова Инесса. Аспекты развития художественно-

эстетических навыков будущих учителей технологии.  

Makarenkova Inessa. Aspects of the development of artistic 

and aesthetic skills of future teachers of technology. 

 

Марусинець Мар’яна. Рефлексивна компонента сучасного 

освітнього процесу.  

Marusynets Mariana. Reflexive component of the modern 

educational process. 

 

Михальчук Олена. Формування управлінської 

компетентності керівника закладу дошкільної освіти.  

Mykhalchuk Olena. Formation of Management Competence 

of the Director of Preschool Educational Establishment. 

 

Окса Микола, Добровольська Лариса. Професійна і 

світоглядна культура як особистісний і світоглядний феномен у 

сучасній педагогічній науці.  

Oksa Mykola, Dobrovolskaya Larisa. Professional and 

lightning culture as a personal and lightning phenomenon in the 

modern pedagogical science. 
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Омельяненко Світлана. Формування моделей професійної 

діяльності майбутніх соціальних педагогів у процесі ділової гри.  

Omelianenko Svitlana. The formation of models of 

professional activities of future social teachers in the business game. 

 

Онипченко Павло, Невзоров Роман. Забезпечення 

безпеки польотів в процесі освітньої діяльності у льотному 

закладі вищої військової освіти.  

Onypchenko Pavel, Nevzorov Roman. Ensuring safety of 

flights in the process of educational activity in a flight institution of 

higher military education. 

 

Осадчий Андрій. Особливості реалізації компетентнісно 

орієнтованої освіти в закладах профтехосвіти.  

Osadchyi Andrii. The peculiarities of implementing competence-

oriented education at the institutionsof vocational education. 

 

Остапенко Анна. Професійна компетентність менеджерів 

соціокультурної сфери в контексті сучасних освітніх реформ.  

Ostapenko Anna. Professional competence of the socio-

cultural managers in the conditions of modern educational reforms. 

 

Пальоний Андрій, Суркова Катерина, Сурков 

Костянтин. Індивідуальні стратегії навчання майбутніх 

авіадиспетчерів в адаптивній тренажерній підготовці.  

Palonyi Andrii, Surkova Kateryna, Surkov Kostiantin. 

Individual training strategies for future air traffic controllers in 

adaptive simulator training. 

 

Пальшкова Ірина. Інтегрований підхід до навчання як 

засіб формування професійно-педагогічної  культури майбутніх 

педагогів.  

Palshkova Irina. Integrated approach tolearningas a 

meansofforming professional pedagogical culture of future teachers. 

 

Пісоцька Леоніда. Розвиток творчого потенціалу 

майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій.  

Pisotska Leonida. Development of creative potential of the 

future pedagogues by means of interactive technologies. 
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Пухальська Галина. Комунікативна компетентність 

фахівців авіаційної галузі.  

Pukhalska Galyna. Communicative Competence of Aviation 

Specialists. 

 

Пухальська Юлія. Формування корпоративної культури 

майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема.  

Pukhalska Yulia. Forming Corporate Culture of Future 

Specialists as Psychological and Pedagogical Challenge. 

 

Роман Ірина. Зміст і методика впровадження педагогічних 

умов формування професійно-ціннісних орієнтацій у майбутніх 

фахівців військового управління.  

Roman Iryna. The content and methodology of introducing 

pedagogical conditions for the formation of professional and value-

based orientations to future specialists of military administration.  

 

Романишин Юлія, Магас Божена, Шекета Василь. 

Формування навчально-професійної мотивації студентів у 

технічних закладах вищої освіти.  

Romanyshyn Yulia, Magas Bozhena, Sheketa Vasyl. 

Forming training-professional motivation of students in technical 

universities. 

 

Руденко Лариса. Актуалізація здоров’язбережувального 

аспекту освітнього процесу.  

Rudenko Larisa. Health scaling of securing aspects of 

educational process. 

 

Рябуха Іван. Навчальні судна як засіб підготовки морських 

фахівців (ретроспективний огляд).  

Ryabukha Ivan. Training vessels as means for training 

of maritime professionals (retrospective review). 

 

Севастюк Марʼяна. Інтеграційні процеси у змісті 

професійної підготовки майбутнього магістрів педагогіки.  

Sevastiuk Mariana. Integration processes in the content of the 

professional training of the future masters of pedagogy. 
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Скрипник Олександр. Художня компетентність 
майбутнього викладача хореографічних дисциплін.  

Skrypnyk Оleksander. The artistic competence of the future 
teacher of choreaographic disciplines. 

 

Слипич Павел. Основные аспекты современного 
образования в области дизайна.  

Slipich Pavel. The major aspects of modern design education. 
 

Слипич Юлия. Особенности развития эмоционального 
интеллекта у будущих учителей искусства.  

Slipich Yulia. Features of development of emotional intelligence 
in future art teachers. 

 

Стахова Марія. Формування комунікативної компетентності 

курсантів ВВНЗ у процесі вивчення англійської мови.  

Stakhova Mariia. Development of cadets’ communicative 

competence of Higher military educational establishments in English 

Language learning process. 
 

Стрілець-Бабенко Олена. Підготовка майбутніх учителів 
до формування оцінювальних умінь у молодших школярів.  

Strilets`-Babenko Olena. Preparation of future teachers to 
forming evaluative skills in primary school. 

 

Суркова Катерина, Ломакіна Марина. Аналіз підходів до 
формування складності навчальних завдань для майбутніх 
авіадиспетчерів.  

Surkova Kateryna, Lomakina Maryna. Analysis of 
approaches to formation of educational tasks complexity for future air 
traffic controllers. 

 

Таблер Тетяна. Сучасні дидактичні засоби навчання 
математики.  

Tabler Tetiana. Modern didactical means of mathematical 
education. 

 

Тесленко Тетяна. Підготовка майбутніх учителів 
початкових класів до творчої педагогічної взаємодії.  

Teslenko Tetiana. Preparation of future teachers of elementary 
school for creative pedagogical interaction. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/major_1
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/modern
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/design_1
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/education
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/development
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emotional
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/intelligence
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in_2
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/future_1
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/art
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Ткаченко Наталія. Формування професійного іміджу 
майбутнього вчителя іноземних мов у позанавчальній діяльності ЗВО.  

Tkachenko Nataliia. Future foreign languages teachers’ 
professional image forming in out-of-class activities at higher 
educational establishments. 

 

Ткачук Дмитро. Обґрунтування педагогічних умов 

професійної підготовки інспекторів прикордонної служби до 

ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції.  

Tkachuk Dmytro. Substantiation of pedagogical conditions of 

professional training of border guard inspectors for identification of 

persons and vehicles in the conditions of european integration. 

 

Хлипавка Леся. Особливості підготовки майбутніх 

вчителів історії до професійної діяльності в умовах взаємодії 

соціокультурних практик.  

Khlipavka Lesya. Specific Features of Training Future History 

Teachers for Professional Activities in Conditions of Interaction of 

Socio-Cultural Practices. 

 

Хлонь Надія. Географічна складова професійної 

підготовки майбутніх вчителів природознавства.  

Khlon Nadiia. Geographical component of future Natural 

Science teachers’ training. 

 

Хорунжа Лариса. Ефективність впровадження системи 

завдань до навчального процесу закладів вищої освіти.  

Khorunzha Larysa. Effectiveness of implementation of the 

tasks system to the educational process of higher education 

institutions. 

 

Шевченко Рима, Мишкулинець Олена, Палько Тетяна, 

Іванова Вікторія. Розвиток стресостійкості жінок в 

екстремальних ситуаціях.  

Shevchenko Ryma, Myshkulynets Olena, Palko Tetiana, 

Ivanova Viktoriia. Development of women’s stress susceptibility in 

the extreme situations. 
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Шоробура Инна, Рашина Инна. Предпосылки 

профессиональной подготовки будущего учителя начальных 

классов в контексте общественно-политических изменений.  

Shorobura Inna, Rashyna Inna. Prerequisites of the 

professional training of the future teacher of primary school in the 

context of socio-political changes. 

 

Щетина Тетяна. Становлення і розвиток караїмської 

освіти в Херсонській губернії у ХІХ столітті.  

Shchetyna Tetyana. Development and development of karaim 

education kherson guns in the xix th century. 

 

Щоголєва Інна, Соколовський Віктор. Теоретичні та 

методичні підходи до формування змісту та структури 

професійно орієнтованих дисциплін під час підготовки 

менеджерів туризму.  

Shchoholieva Inna, Sokolovskiy Victor. Theoretical and 

methodical approaches to the formation of content and structure of 

professionally oriented disciplines in tourism managers training. 

 

Янкович Александра. Подготовка воспитателей к работе с 

детьми в учреждениях дошкольного образования Украины 

(вторая половина XIX – нач. ХХ в.).  

Yankovych Oleksandra. Training of kindergarten teachers for 

work with children in pre-school educational institutions of Ukraine 

(second half of the nineteenth and early twentieth centuries). 
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Секція ІІ. 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
 

Керівник секції: Лещенко Геннадій Анатолійович – доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування, 

авіаційної безпеки та спеціальної підготовки, Льотна академія 

Національного авіаційного університету. 

Секретар секції: Підлубна Ольга Миколаївна – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, 

Льотна академія Національного авіаційного університету. 

_________________________________________________________ 

 

Балендр Андрій. Перспективні напрями підготовки 

персоналу державної прикордонної служби україни на основі 

європейського досвіду.  

Balendr Andrii. Perspective directions for personnel training of 

the state border guard service of ukraine based on the european experience. 

 

Бахмат Наталія. Реалізація проекту «Фінська підтримка 

реформи української школи» в системі професійної підготовки 

сучасного педагога.  

Bakhmat Nataliia. Implementation of the project "Finnish 

support for the reform of the Ukrainian school" in the system of 

professional training of a modern teacher. 

 

Біліченко Павло. Історико-педагогічна проблематика у 

змісті фахової підготовки вчителя у Великій Британії.  

Bilichenko Pavlo. Historical and pedagogical issues in the 

content of teacher training in the UK. 

 

Бондар Валерия. Подготовка полицейских кадров в 

странах ЕС.  

Bondar Valeria. Police training in EU countries. 

 

Гнатів Зоряна. Зарубіжний досвід теорії і практики 

естетичного виховання майбутніх педагогів.  
Hnativ Zoriana. Foreign experience of the theory and practice 

of aesthetic education of future teachers. 
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Горохівська Тетяна. Зарубіжний досвід підвищення 
кваліфікації викладачів вищої школи як форми розвитку їх 

професійно-педагогічної компетентності.  

Horokhivska Тetyana. Foreign experience in organizing 
advanced training for lecturers as a form of development of their 

professional pedagogical competency. 
 

Grzybek Grzegorz. Секс як культурно-політична проблема 
у Європейському Союзі.  

Grzybek Grzegorz. Sex as a cultural and political problem and 
the standard in the European Union. 

 

Гуджеджиани Иавлина. Масдар в картвельских языках.  

Gujejiani Iavlina. Masdar in cartvel languages. 
 

Гунько Любов. Місце університетів у системі освіти КНР.  
Hunko Liubov. The place of the universities in the educational 

system of PRC. 
 

Зайцева Ольга. Особливості підготовка педагогічних 

працівників засобами дуальної освіти у Франції.  
Zajtseva Olha. The peculiarities of training pedagogues by 

means of dual education in France. 
 

Кулєшов Сергій. Особливості професійної підготовки 
фахівців з інформаційних технологій в університетах США.  

Kulieshov Serhii. Features of professional training of 
information technology specialists at us universities. 

 

Лещенко Геннадій. Міжнародний досвід підготовки 

майбутніх фахівців з аварійно-рятувальних робіт до діяльності в 
умовах радіаційно-хімічного зараження.  

Leshchenko Hennadiy. International experience offuture 
rescue fighting specialists preparation for the activity in radiation and 

chemical contamination conditions. 
 

Морська Лілія. ProfessionalDevelopment of foreign language 

teachers: Polish experience.  
Morska Liliya. ProfessionalDevelopment of foreign language 

teachers: Polish experience. 
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Невзоров Роман. Закордонний досвід професійної 

підготовки майбутніх військових пілотів.  

Nevzorov Roman. Foreign experience of professional training 

of future military pilots. 

 

Олійник Марія. Підготовка майбутніх фахівців 

дошкільної освіти в країнах Східної Європи.  

Oliinyk Mariia. Training of future pre-school education 
specialists in Eastern European countries. 

 

Редькин Валерий, Семененко Екатерина, Кулага Михаил. 

Роль тестирования в ходе становления социального сознания 

молодёжи при подготовке специалистов образовательной области 

технология.  

Redkin Valery, Semenenko Ekaterina, Kulaga Mikhail. The 

role of testing in the course of formation of social consciousness of 

young people in training specialists of the educational field of technology. 

 

Самілик Валентина. Досвід країн Європейського Союзу з 

природоохоронної освіти молоді.  

Samilyk Valentyna. The experience of the European Union 

countries in youth’environmental education. 

 

Тробюк Наталія. Особливості формування толерантності 

військовослужбовців у країнах ЄС.  

Trobiuk Nataliia. The peculiarities of forming tolerance of 

servicemen in EU countries. 

 

Шевченко Надежда Процедура отбора и приема в 

полицеальные школы Польской Республики.  

Shevchenko Nadezhda. The procedure of the selection and 

admidssion of police schools of the Republic of Poland. 
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Секція ІІІ. 
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Керівник секції: Колотуха Александр Васильович – доктор 

географічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, 

економіки, права та туризму, Льотна академія Національного 

авіаційного університету. 

Секретар секції: Миргородська Олена Леонідівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, 

економіки, права та туризму, Льотна академія Національного 

авіаційного університету. 

_________________________________________________________ 

 

Акуленко Ірина. До проблеми реформування змісту 

методичної підготовки майбутнього вчителя математики в 

умовах cьогодення.  

Akulenko Irina. To the problem of reforming the content of 

the methodical preparation of the future teacher of mathematics: 

current status. 

 

Антонець Анатолій. Мета, зміст і значущість фізико-

математичних дисциплін в процесі підготовки майбутніх 

агроінженерів.  

Antonets Anatoliy. Purpose, content and the importance of 

physico-mathematical disciplines in the future agricultural preparation 

process. 

 

Баранов Віталій. Еволюція та сучасне використання 

проектного методу навчання при підготовці менеджерів.  

Baranov Vitaly. Evolution and the modern use of the project 

method of education for managers preparation. 

 

Бохан Юлія, Форостовська Тетяна. Особливості 

викладання курсу «загальна та неорганічна хімія» в професійній 

підготовці майбутніх вчителів природознавчих дисциплін.  

Bokhan Iuliia, Forostovska Tetiana. The peculiarities of 

teaching the course "ganeral and inorganic chemistry" in proffesional 

preparation of future nature studies teachers. 
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Великодний Денис. Методика викладання інформаційних 
та комунікаційних технологій для інтелектуальних транспортних 

засобів та систем у закладах вищої освіти.  

Velykodnyi Denys. Teaching Methods for Information and 
Communication Technologies for Intelligent Vehicles and Systems in 

Higher Education Institutions. 
 

Деревянко Денис. Информационные технологии в 
управленческой деятельности будущего педагога ЗВО.  

Derevianko Denys. Information Technologies in the 
Management Activities of a Future Pedagogist of an Establishment of 

Higher Education. 
 

Дубінецький Володимир. Актуальні проблеми 
забезпечення якості професійної освіти України.  

Dubinetsky Volodymyr. Actual problems of ensuring the 
quality of vocational education in Ukraine. 

 

Желєзнова Тетяна. Використання інноваційних форм 

методичної роботи у післядипломній освіті вчителів основної 

школи. 

Zhelieznova Tetiana. Using of innovative forms of 

methodological work in postgraduate education of primary school 

teachers. 

 

Желясков Василь. Педагогічні умови формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної 
взаємодії.  

Zhelyaskov Vasyl. Pedagogical conditions of formation of 

readiness of future navigators to professional communicative 
interaction. 

 

Завидівська Ольга. Навчання здоров’яорієнтованому 

управлінню як нова стратегія професійної освіти майбутніх 
менеджерів.  

Zavydivska Olga. Studing of health-preserving management as 
a new strategy of professional education of future managers. 
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Калінська Оксана. Впровадження освітніх інновацій як 
шлях до формування професіоналізму викладача.  

Kalinska Oksana. Implementation of educational innovations 

as away to forming professionalism of teacher. 
 

Касярум Сергій. ІКТ у підготовці фахівців галузі 
соціальних та поведінкових наук.  

Kasyarum Sergiy. ICT intrainingspecialists for social and 
behavioral sciences. 

 

Кмець Алла. Особливості методичної підготовки вчителів 

природознавства на засадах сталого розвитку.  

Kmets Alla. The peculiarities of methodical training of Nature 

Science teachers on the principles of sustainable development. 

 

Коваль Людмила. Підготовка майбутніх педагогів до 

роботи за альтернативними підручниками з математики.  

Koval Liudmyla. Preparation of future teachers for work on 

alternative Mathematics textbooks. 

 

Коломієць Микола. Проблема формування толерантності 

фахівців в контексті ідей освіти для сталого розвитку.  

Kolomiiets Mykola. The problem of forming specialists’ 

tolerance taking into account the ideas of education for sustainable 

development. 

 

Колотуха Олександр, Миргородська Олена. Упровадження 

нових підходів до організації професійної підготовки фахівців 

туристичної галузі як умова підвищення їх конкурентоспроможності.  

Kolotukha OLeksandr, Мyrgorodskа Olena. Introduction of 

new approaches to the organization of training of the specialists of 

tourist industry as a condition of the improvement of their competitiveness. 

 

Кондрашов Микола. Діалогічний підхід до навчання як 

засіб якісної підготовки майбутніх фахівців до професійної 

діяльності.  

Kondrashov Nikolay. Dialogical approach to learning as a 

means of qualitative preparation of future specialists for professional 

activity. 
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Коренева Інна. Сучасні форми організації підготовки 

майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для 

сталого розвитку.  

Koreneva Inna. Modern forms of organizing future Biology 

teachers’training for realizing the functions of education for 

sustainable development. 

 

Криштанович Мирослав. Організаційні умови 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій при 

викладанні права у закладі вищої освіти.  

Kryshtanovych Myroslav. Organizational terms of application 

of information and communication technologies in teaching of rights 

in higher education bodies. 

 

Криштанович Світлана. Інноваційні підходи до організації 

навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту.  

Kryshtanovych Svitlana. Innovative approaches to the 

organization of training of future managers of physical culture and sports. 

 

Кузьма Ирина. Подготовка будущих учителей начальной 

школы к формированию успешной личности ученика средствами 

медиаобразования.  

Kuzma Iryna. Training of future primary school teachers for 

the formation of successful personality of a pupil by means of media 

education. 

 

Макаренко Леся. Інтегративні процеси в дизайносвіті: 

теоретико-процесуальний підхід у підготовці фахівців.  

Makarenko Lesia. Integrative processes in design world: the 

theoretical and procedural approach in the training of specialists. 

 

Нікітська Юлія. Інноваційні технології професійної 

підготовки фахівців дошкільного профілю.  

Nikitska Yuliia. Innovative technologies of professional 

training of preschool specialists. 

 

Ніколаєску Інна. Використання ІКТ у фаховій підготовці 

майбутніх вихователів.  

Nikolaesku Inna. Using ICT intrainingfuturepreschoolteachers. 
 



40 

Онищенко Галина. Професійна підготовка бакалаврів з 

комп’ютерних наук в аграрних університетах.  

Onyshchenko Halyna. Professional education of bachelors in 

computer science at agrarian universities. 

 

Тарасова Вікторія. Формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів засобами творчих завдань.  

Tarasova Viktoria. The formation of professional competence 

of the future teachers by means of creative tasks. 

 

Шатов Сергій, Євсєєва Галина, Лисенко Галина. 

Професійна підготовка фахівців у сфері технічного обстеження 

будівельних об’єктів.  

Shatov Sergej, Yevseyeva Galina, Lysenko Galina. 

Professional training of specialists, is in field of technical inspection 

of building objects. 
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Секція ІV. 
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEАM-ОСВІТИ  

ТА ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

Керівник секції: Задорожна Оксана Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичних 

дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного 

університету. 

Секретар секції: Якуніна Ірина Леонідівна – кандидат 

технічних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, 

Льотна академія Національного авіаційного університету. 

_________________________________________________________ 

 

Багрій Ганна. STEM-технології в професійній підготовці 

фахівців у сфері енергозбереження та енергоефективних 

технологій.  

Bagry Anna. STEM-technology in the professional training of 

specialists in the field of energy saving and energy-efficient 

technologies. 

 

Бондар Ольга, Ковальов Юрій, Ковальова Олена. 

Педагогічні технології у stem-викладанні основ безпілотних 

літальних апаратів. 

Bondar Olga, Kovalov Yurii, Kovalova Olena. Pedagogical 

technologies in stem teaching of bases of unmanned aerial vehicles. 

 

Kuzmenko Julia. STEM-Освіта: проблеми впровадження в 
освітню програму майбутніх юристів та працівників поліції у 
вищих навчальних закладах МВС. 

Kuzmenko Julia. STEM-Education: Problems of Installing 

into Educational Program of Future Lawyers and Police Officers at 

Higher Educational Establishments of Ministry of Interior. 

 

Кучма Александр. Методические аспекты организации 

дуальной системы подготовки студентов инженерно-

педагогических спеціальностей.  

Kuchma Аleksandr. Methodical aspects of the organization of 

the dual system of vocational preparation for students engineering and 

pedagogical area of expertise. 
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Плачинда Тетяна, Урсол Оксана. Доцільність 

впровадження STEM-освіти в навчальний процес ЗВО.  

Plachynda Tetiana, Ursol Oksana. Reasonability for 

implementation STEM-education in the training process of higher 

education institutions. 

 

Сосницька Наталя, Морозов Микола, Онищенко 

Галина, Халанчук Лариса. Моделювання кванторозмірних 

гетеросистем та методичне забезпечення курсу «фізичні основи 

інформаційних технологій».  

Sosnickaya Natalya, Morozov Mykola, Onyshchenko 

Halyna, Khalanchuk Larysa. Modelling of quantum-confined 

heterostructures and methodological supplement for the course 

"physical fundamentals of informational technologies". 

 

Якуніна Ірина, Задорожна Оксана, Семенюта Марина. 

STEM-технології в теоретичній підготовці майбутніх пілотів 

цивільної авіації.  

Yakunina Iryna, Zadorozhna Oksana, Semenyuta Maryna, 

STEM-technologies in theoretical training of future pilots of civil 

aviation. 
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Секція V. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН  

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

Керівник секції: Герасименко Людмила Сергіївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, 

Льотна академія Національного авіаційного університету. 

Секретар секції: Калініченко Людмила Володимирівна – 

старший викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-

гуманітарних наук, Льотна академія Національного авіаційного 

університету. 

________________________________________________________ 

 

Бабишена Мар’яна. Використання інтерактивних методів 
навчання під час вивчення української мови для іноземців.  

Babyshena Maryana. The use of interactive methods of 
education at the time of study of ukrainian language for foreigners. 

 

Зайцева Наталія. Психолого-педагогічні аспекти 
організації процесу двомовного навчання у закладах вищої освіти 
України.  

Zaitseva Nataliia. Psychological and pedagogical aspects of 
oganizing bilingual education at higher educational institutions of 
Ukraine. 

 

Калініченко Людмила. Формування медіакультури 
майбутніх фахівців в процесі викладання української мови в 
немовних вишах.  

Kalinichenko Ludmila. Formation of media culture of future 
specialists in the process of teaching the ukrainian language in non-
linguistic higher education institutions. 

 

Кондрашова Ольга. Педагогічні проблеми застосування 
методу проектів у навчанні майбутніх менеджерів ділової 
англійської мови.  

Kondrashova Olga. Pedagogical issues of project methods 
application in teaching of business English to future managers. 
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Крижевська Катерина. Євроінтеграція та тенденції 
розвитку професійної україномовної комунікації в галузі цивільної 
авіації. 

Kryzhevska Kateryna. European integration and civil aviation 
trends of the development of professional Ukrainian-language 
communication. 

 

Лацкова Марта, Кізек Кароліна. Використання 
англоамериканізмів у молодіжному сленгу.  

Lacková Marta, Kyzek Caroline. Use of Angloamericanisms 
in Youth Slang. 

 

Мартиненко Марина. Ікт у аспекті активізації самостійної 

роботи студентів з іноземної мови професійного спрямування.  

Martynenko Maryna. The use of ict to activate the 

independent students’ work on foreign language for specific purpose. 

 

Метрук Растислав, Лелакова Ева. Дослідження методів 

оцінювання мовленнєвої діяльності.  

Metruk Rastislav, Leláková Eva. Research of Language 

Assessment Criteria for Speaking. 

 

Москаленко Олена, Гундаренко Олена. Вплив 

білінгвізму на систему освіти України.  

Moskalenko Olena, Hundarenko Olena. Influence of 

Bilingualism on Educational Systemof Ukraine. 

 

Новікова Євгенія. Формування вмінь ділового 

спілкування іноземною мовою у студентів немовних ЗВО.  

Novikova Evgeniya. Developing non-language hei students’ 

abilities of business communication in a foreign language. 

 

Себало Людмила. До питання культури мовлення 

викладача вищої школи.  

Sebalo Liudmyla. To the issue of the culture of speech of a 
teacher of higher education. 
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Скоробагата Оксана. Особливості використання 

міжкультурного підходу до викладання дисципліни «Англійська 

мова за професійним спрямуванням» у педагогічних закладах 

вищої освіти України.  

Skorobahata Oksana. The peculiarities of usingintercultural 

approach to teaching discipline "English language for professional 

purposes" at pedagogical institutions of higher education of Ukraine. 

 

Царьова Людмила. Оцінювання навичок слухання у 

контексті викладання авіаційної англійської мови.  

Tsarova Liudmyla. Assessing listening skills In the context of 

aviation english training 

 

Чабан Наталя. Практична реалізація соціокультурного 

підходу в українській мовній підготовці іноземних студентів.  

Chaban Natalia. Practical use of social and cultural approaches 

in the Ukrainian language training of foreign students. 
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Секція VІ. 
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ  

ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 
 

Керівник секції: Мельник Юрій Борисович – доктор філософії 

з освітніх наук, доцент, професор кафедри психології та 

педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; 
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доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, Льотна 

академія Національного авіаційного університету. 

Янкович Александра Ивановна – доктор педагогических 

наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и методики 

начального и дошкольного образования, Тернопольский 

национальный педагогический университет имени Владимира 

Гнатюка. 
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Для нотаток 
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Програма 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

(Україна, Кропивницький, 18 – 19 квітня 2019 р.) 

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

При дизайні обкладинки використано офіційну емблему  

Льотної академії Національного авіаційного університету 
 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: Плачинда Тетяна Степанівна 

Відповідальний секретар: Урсол Оксана Володимирівна 

Комп'ютерна верстка: Романенко Наталя Ігорівна 


