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Чернівці – 2021   



 

Програмний організаційний комітет Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю  
ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМУ 

КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ 

         
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році (Лист МОН 

України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.01.2021 № 221/10-37) 

 

САФОНОВ Юрій Миколайович – заступник директора ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор  

ХОМЕНКО Микола Павлович – заступник директора ДУ «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»  

АНТОНЮК Тетяна Миколаївна – голова Всеукраїнської спілки обласних 

(міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів 

фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений 

працівник освіти, викладач-методист, викладач української філології ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж»  

ЦУРКАН Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації 

ПЕТРИШИН Роман Іванович – ректор Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, 

професор 

САМІЛА Андрій Петрович – проректор з наукової роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, доктор технічних наук, 

доцент 

КУЗИК Фрозіна Василівна –директор Чернівецького медичного фахового 

коледжу, кандидат медичних наук 

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович – директор ДВНЗ «Чернівецький 

індустріальний коледж» 

 

Робочий організаційний комітет Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю  

ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В 

СИСТЕМУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ 

 

КУЛЬБАБСЬКА Олена Валентинівна – доктор філологічних наук, 

професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (голова) 

БОЙЧУК Тетяна Іванівна – кандидат медичних наук, заступник директора 

з навчальної роботи Чернівецького медичного фахового коледжу 

СТРИЖАКОВСЬКА Ольга Степанівна – кандидат філологічних наук, 

заступник директора з навчально-виховної роботи Чернівецького медичного 

фахового коледжу  



АВДІКОВСЬКА Людмила Маноліївна – викладач-методист, методист 

Чернівецького медичного фахового коледжу 

УКРАЇНЕЦЬ Людмила Петрівна – кандидат психологічних наук, 

практичний психолог Чернівецького медичного фахового коледжу 

ВАСКАН Анастасія Василівна – заступник директора з навчальної роботи 

ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»  

               

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

           Стрижаковська Ольга Степанівна 

 (050) 603-54-16 

Авдіковська Людмила Маноліївна 

(050) 290-59-29 

Українець Людмила Петрівна 

(099) 233-27-26 

 

 

РОБОЧА ГРУПА ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 

 

Шарабуряк Оксана Василівна (050) 664-64-19 

                           Платаш Сергій Васильович (099) 187-18-13 

 

 

  



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
в режимі онлайн 

 

28 січня 2021 року 

(офіційний сайт Чернівецького медичного фахового коледжу, 

платформа Google Meet) 

 

 

ПОКЛИКАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

https://meet.google.com/zwd-pamy-gek  

 
 

Реєстрація учасників – 9.00 – 10.00 

Пленарне засідання – 10.00 – 12.00  

Перерва – 12.00 – 12.15 

Робота у секціях – 12.15 – 16.00  

Перерва – 16.00 – 16.15 

Підсумки – 16.15–17.00  

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 
Доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.  

Доповідь на секційному засіданні – до 8 хв. 

Виступи, повідомлення – до 5 хв. 

Участь в обговоренні – до 3 хв. 

 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Українська мова 

Англійська мова 

 
 

  

https://meet.google.com/zwd-pamy-gek


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

САФОНОВ Юрій  

Миколайович  
доктор економічних наук, професор, заступник 

директора ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

ХОМЕНКО Микола 

Павлович 

заступник директора ДУ «Науково-методичний 

центр вищої та фахової передвищої освіти» 

ЦУРКАН Людвига 

Павлівна 

директор Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації 

ПЕТРИШИН Роман 

Іванович 

ректор Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, доктор фізико-

математичних наук, професор 

САМІЛА Андрій 

Петрович 

проректор з наукової роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича, доктор технічних наук, доцент 

КУЗИК Фрозіна 

Василівна 

кандидат медичних наук, директор Чернівецького 

медичного фахового коледжу 

ЧЕРНІВЧАН Василь 

Ярославович 

директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний 

коледж» 

АНТОНЮК Тетяна 

Миколаївна 

голова Всеукраїнської спілки обласних (міських) 

методичних об’єднань викладачів української 

філології закладів фахової передвищої освіти та 

провідних фахівців галузі, заслужений працівник 

освіти, викладач-методист, викладач української 

філології ДВНЗ «Чернівецький індустріальний 

коледж» 

МАЛЕНКО Олена 

Олегівна 

доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українознавства та лінгводидактики 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

Новітня дидактика: механізми дії, коректність 

використання, навчальна продуктивність 

КОСМЕДА Тетяна 

Анатоліївна 

доктор філологічних наук, професор (Україна), 

професор титулярний (Польща) Познанського 

університету  

Пошук ефективних можливостей викладання 

української мови як іноземної в умовах пандемії (з 

досвіду викладання в університеті ім. Адама 

Міцкевича в Познані – Польща) 

ЛЕНСЬКА Світлана 

Василівна 

доктор філологічних наук, доцент Полтавського 

національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 



Академічна доброчесність як основа 

студентоцентрованого навчання 

ШТЕЙНБУК Фелікс 

Маратович 

доктор філологічних наук, професор кафедри 

русистики та східноєвропейських студій 

Університету Коменського у Братиславі 

(Словаччина)  

КУЛЬБАБСЬКА Олена 

Валентинівна 

доктор філологічних наук, професор кафедри 

сучасної української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Реалізація особистісно орієнтованого підходу в 

підручнику із синтаксису української мови  

для студентів-філологів 

СЛОБОДИНСЬКА 

Тамара Степанівна  

доктор філологічних наук, професор КЗВО 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

Компетентність культурної обізнаності й 

самовираження в системі профільної освіти 

КОЧАН Ірина 

Миколаївна  

 

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українського прикладного мовознавства 

Львівського національного університету 

ім. І. Франка  

Дистанційне навчання у викладанні вибіркової 

дисципліни «Українське термінознавство» 

ЛЕПЕХА Ірина 

Олексіївна  

завідувач кабінету соціально-гуманітарної освіти 

ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» 

СТЕПАНОВА Ірина 

Олександрівна  

методист кабінету соціально-гуманітарної освіти 

ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1  

                 

     Покликання:  meet.google.com/nyt-fcaf-ihi 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

      
Модератори: 

Ольга Степанівна СТРИЖАКОВСЬКА – кандидат філологічних наук, 

викладач-методист Чернівецького медичного фахового коледжу 

Тетяна Павлівна БОНДАРЄВА – кандидат філологічних дисциплін, 

викладач-методист Вовчанського фахового коледжу ХНТУСГ 

Лариса Олександрівна МІЩИРІКОВА – викладач-методист,  викладач 

вищої категорії Харківського машинобудівного коледжу, голова обласного 

методичного об'єднання викладачів української філології Харківської області 

Ірина Володимирівна ГУРА – викладач-методист, викладач вищої категорії 

ВСП «Харківський фаховий коледж харчової промисловості ХНТУСГ 

 

БОНДАРЄВА Тетяна Павлівна – кандидат філологічних дисциплін, 

викладач-методист Вовчанського фахового коледжу ХНТУСГ  

Компетентнісний upgrade викладача української філології 

 

ПОПРУЖНА Олена Василівна – старший викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних 

технологій НУ «Чернігівська політехніка» 

ЮЩЕНКО Валентина Василівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

транспорту та комп’ютерних технологій НУ «Чернігівська політехніка» 

Інновації в професійному розвитку викладача-філолога фахової 

передвищої освіти 

 

ГУРА Ірина Володимирівна – викладач-методист, викладач вищої категорії 

ВСП «Харківський фаховий коледж харчової промисловості ХНТУСГ 

ЛІНИЦЬКА Ірина Вікторівна – викладач-спеціаліст ВСП «Харківський 

фаховий коледж харчової промисловості ХНТУСГ 

Використання сервісів google у формуванні культурологічної 

компетентності на заняттях української мови 
 

КРАВЧЕНКО Наталя Олександрівна – викладач-методист, спеціаліст 

вищої категорії ВСП «Вовчанський фаховий коледж Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка» 



Термінологічна компетентність викладача української мови 

 

ПОСОХОВА Віра Олександрівна – викладач вищої категорії ВСП 

«Вовчанський фаховий коледж Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка» 

Компетентнісний підхід у викладанні української мови 

 

ДАВИДЧЕНКО Інна Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, керівник 

навчального відділу, викладач кафедри української лінгвістики, літератури та 

методики навчання, спеціаліст вищої категорії Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі формування 

лінгвокультурологічної компетентності здобувачами вищої освіти  

 

ЛОЗОВСЬКА Тетяна Аркадіївна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного 

технічного університету 

Упровадження компетентнісного підходу до навчання української мови 

студентів закладів фахової передвищої освіти 

 

ШАТІЛОВА Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, 

асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича 

Лінгводидактичні засади формування пунктуаційної компетентності 

студентів-філологів 

 

ГНАТЕНКО Валентина Анатоліївна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Комунального закладу охорони здоров’я «Красноградський 

медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради 

Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі 

компетентісного навчання української мови у медичних коледжах 

 

ПОНОМАРЕНКО Наталія Петрівна – доктор філософії, викладач вищої 

категорії Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний 

фаховий коледж Сумського державного університету» 

Використання соціальної мережі facebook з метою формування 

мовленнєвої компетентності здобувачів освіти 

 

МАРТИРОСЯНЦ Наталія Віталіївна – викладач другої категорії 

Харківського державного політехнічного коледжу 

Компетентнісно-орієнтований підхід на уроках української мови як один 

із способів покращення мовної ситуації 

 



БОЦУЛЯК Людмила Федорівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Відокремленого структурного підрозділу «Ананьївський аграрно-

економічний фаховий коледж» Уманського національного університету 

садівництва 

Формування і розвиток ключових та предметних компетентностей 

студентів фахової передвищої освіти при виченні української мови та 

літератури 

 

ХОМУЛА Ангеліна Миколаївна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Криворізького фахового коледжу ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана  

СКЛЯРЕНКО Зінаїда Володимирівна – викладач-методист, викладач 

вищої категорії Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв 

Використання прийомів візуалізації як складова компетентнісно-

орієнтованого підходу під час підготовки до ЗНО з української мови 

 

БАЙТАЛАН Любов Миколаївна – вчитель-методист, вчитель вищої 

категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи Семигинівської 

СЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського району Львівської області  

КИТИНСЬКА Олена Петрівна – вчитель вищої категорії  Струсівської 

санаторної ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Тернопільської області 

Компетентнісно-орієнтований підхід у процесі вивчення української мови 

та літератури 

 

КАРУК Лілія Миколаївна – викладач вищої категорії, заступник директора 

з виховної роботи ОКУ «Подільський медичний фаховий коледж імені 

В.О.Жуковського» 

 

БИСАГА Оксана Мирославівна – магістр філософії Берегівського 

медичного фахового коледжу 

Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення 

української мови студентами закладів вищої та фахової передвищої 

освіти 

 

 

Секція  2 

 
ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД 

ЧАС ОПАНУВАННЯ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Модератори: 

Ангеліна Миколаївна ХОМУЛА – викладач-методист Криворізького 

фахового коледжу ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана  

Зінаїда Володимирівна СКЛЯРЕНКО – викладач-методист 

Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв 



Марія Степанівна ГАНДАБУРА – викладач вищої категорії ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж» 

 

ГЕЙДЕЛ Алла Михайлівна – викладач вищої категорії Харківського 

педагогічного фахового коледжу Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Використання технології qr-кодування на заняттях із української мови 

для формування лінгвістичної компетенції здобувачів вищої освіти  

 

ШИЯНЮК Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

вищої категорії Морського фахового коледжу Херсонської державної 

морської академії 

Лінгводидактичні підходи як основа формування україномовної 

комунікативної компетентності студентів закладів фахової передвищої 

освіти на заняттях з української мови 

 

МАКСИМ’ЮК Оксана Василівна – доцент кафедри сучасної української 

мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича 

Комунікативні ознаки мовлення майбутнього вчителя-словесника 

 

КОЛЕСНИК Надія Степанівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Морського фахового коледжу Херсонської державної морської 

академії 

Формування базових комунікативних компетентностей та методи 

впровадження особистісно орієнтованого навчання на заняттях 

української мови за професійним спрямуванням у морському коледжі 

 

ШУТАК Лариса Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного 

університету 

НАВЧУК Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного 

університету 

Основні мотиваційні принципи підготовки до занять української мови за 

професійним спрямуванням студентами - іноземними громадянами  

 

САТУНОВСЬКА Ірина Федорівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Коледжу Національного фармацевтичного університету 

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до формування базових 

комунікативних компетентностей студентів фахового коледжу під час 

опанування мови професійного спілкування з позиції сучасності 

 

ТКАЧЕНКО Валентина Миколаївна – викладач-методист, спеціаліст 

вищої категорії Харківського фахового коледжу харчової промисловості 



Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка 

КОЗУБ Катерина Іванівна – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії 

Харківського фахового коледжу харчової промисловості Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка 

Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців за допомогою інтерактивних методів навчання в освітньому 

середовищі 
 

ЯВТУШЕНКО Наталія Георгіївна – кандидат філологічних наук, 

викладач-методист, викладач вищої категорії Харківського радіотехнічного 

коледжу 

Формування комунікативної компетенції як крок у подальший розвиток 

бакалавра-професіонала 

 

БОЙЧУК Тетяна Василівна – викладач-методист, викладач вищої категорії 

Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

Формування мовнокомунікативної компетентності студентів 

комп’ютерних спеціальностей на заняттях «Української мови (за 

професійним спрямуванням)» 

 

ГРОНА Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, викладач, 

голова циклової комісії викладачів української мови і літератури 

Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради 

МИХАЙЛЕНКО Ірина Іванівна – викладач вищої категорії КЗ 

«Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної 

ради 

Професійне мовлення викладача-філолога: деформації та нормативність 

 

ЛІТВІНЮК Ольга Володимирівна – викладач вищої категорії 

Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

Реалізація міждисциплінарних зв’язків на заняттях з української мови (за 

професійним спрямуванням) для фахівців з туристичного обслуговування 

 

СОЛОВЙОВА Оксана Анатоліївна – викладач вищої категорії 

Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Є. Й. Мухіна 

Формування комунікативної компетентності на заняттях української 

мови (інтегрований курс) шляхом інтеграції мовного й літературного 

компонентів 

 



ТОДОРЮК Світлана Сильвестрівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

Технології змішаного навчання як засіб розвитку творчих 

компетентностей студентів на заняттях української мови за 

професійним спрямуванням 

 

БОРИС Людмила Миколаївна – кандидат філологічних наук, викладач- 

методист, викладач вищої категорії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 

Формування громадянської компетентності студентів засобами 

інтеграції історії та літератури 

 

МАРКОВСЬКА Лариса Вікторівна – вчитель початкових класів 

Чернівецької спеціалізованої школи 1-го ступеня № 9 

СОЛТИСІК Іван Богданович – вчитель-методист, директор Чернівецької 

гімназії №4 

Формування базових комунікативних компетентностей під час 

опанування мови професійного спілкування 

 

СЛЕПЦОВА Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики мистецької освіти і вокально-хорової підготовки 

вчителя, ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Формування загальних і фахових компетентностей на індивідуальних 

заняттях з постановки голосу на факультетах мистецтв педагогічних 

університетів 

 

ГЛАДУН Світлана Миколаївна – викладач вищої категорії Комунального 

закладу вищої освіти «Криворізький медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» 

Культура мовлення студента-медика як передоснова фахової 

компетентності 

 

ХОМЯКОВА Тетяна Володимирівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Комунального закладу вищої освіти «Криворізький медичний 

коледж» Дніпропетровської обласної ради» 

Розвиток комунікативних здібностей студентів-медиків на заняттях з 

дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» 

 

МЕЛЕЩУК Світлана Деонізіївна – вчитель-методист Чернівецької гімназії 

№4 

ПОЛТОРАК-КОВБІНЬКА Наталя Іванівна – вчитель Чернівецької 

гімназії №4 

Формування базових компетентностей учнів засобами інтеграції мови 

та літератури 

 



Секція 3 

 
КЛЮЧОВІ ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Модератори: 

Тетяна Віталіївна ШАБАНОВА – голова ОМО викладачів української мови 

та літератури Херсонської області, викладач-методист, викладач вищої 

категорії Бериславського фахового педагогічного коледжу імені 

В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету 

Алла Миколаївна КАБАНЕНКО – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий 

коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного 

університету» 

Наталя Василівна СТОЛЯР – викладач-методист, викладач вищої 

категорії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» 

 

МИТЧЕНОК Марія Петрівна – кандидат медичних наук, доцент 

Буковинського державного медичного університету 

Етика та деонтологія в навчальному процесі студента-стоматолога 

 

РОМАНЮК Дойніца Григорівна – асистент кафедри стоматології дитячого 

віку Буковинського державного медичного університету 

Майстер-клас як форма сучасного інтерактивного навчання на кафедрі 

стоматології дитячого віку 

 

НАВОЛЬСЬКИЙ Назар Михайлович – асистент кафедри стоматології 

дитячого віку Буковинського державного медичного університету 

Організація та оцінка самостійної роботи студентів 

 

ПОДЧЕРНЯЄВА Наталія Дмитрівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Фахового медичного коледжу Харківської медичної академії 

післядипломної освіти 

Дидактична гра як форма виховання культури міжнаціонального 

спілкування студентів медичних коледжів 

 

КОЗИРА Євгенія Василівна – викладач-методист, викладач вищої категорії 

Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут 

Волинської обласної ради» 

Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему 

компетентнісної освіти» 

 

ШАБАНОВА Тетяна Віталіївна – голова ОМО викладачів української мови 

та літератури Херсонської області, викладач-методист, викладач вищої 



категорії Бериславського фахового педагогічного коледжу імені 

В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету 

Застосування методики розвитку критичного мислення на уроках 

української мови та літератури для формування європейських 

компетентностей 

 

ДУДЧЕНКО Антоніна Сергіївна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії Сумського фахового коледжу економіки і торгівлі 

Підготовка майбутнього фахівця в безпечному освітньому середовищі 

коледжу 

 

ПОДАВЕЦЬ Василина Григорівна – викладач вищої категорії ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж» 

ХРАПКО Лілія Омелянівна – викладач вищої категорії ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж» 

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

інженерного профілю в коледжі 

 

ШИМАНСЬКА Валентина Петрівна – викладач КЗ «Білгород-

Дністровський педагогічний фаховий коледж» 

ШИМАНСЬКА Галина Миколаївна – викладач КЗ «Білгород-

Дністровський педагогічний фаховий коледж» 

Базові підходи до організації профільного навчання в зарубіжжі 

 

БОРИСКІНА Людмила Юзефівна – викладач вищої категорії КЗ 

«Херсонський базовий медичний фаховий коледж» Херсонської обласної 

ради 

Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти 

 

НИЖЕГОЛЕНКО Ольга Володимирівна – викладач Каховського 

державного агротехнічного коледжу 

Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти 

 

ГАЛЬЧУК Катерина Леонідівна – асистент кафедри стоматології дитячого  

віку Буковинського державного медичного університету 

Використання сучасних мобільних додатків як метод удосконалення 

навчання студента-стоматолога 

 

ПЯТЬКО Лариса Михайлівна – викладач вищої категорії Економіко-

технологічного технікуму Херсонського національного технічного 

університету 

Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти 

 

МОЛОДЕК Олена Олександрівна – вчитель Чернівецької гімназії №4 

Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти 



 

Секція 4 

 
ІНТЕГРАЦІЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПІДГОТОВКУ МОЛОДШОГО 

ФАХОВОГО БАКАЛАВРА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН 

 

Модератори: 

Людмила Маноліївна АВДІКОВСЬКА – викладач-методист, викладач 

вищої категорії Чернівецького медичного фахового коледжу 

Людмила Петрівна УКРАЇНЕЦЬ – кандидат психологічних наук, викладач 

вищої категорії Чернівецького медичного фахового коледжу 

 

БОНДАРЧУК Світлана Леонідівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла 

Грушевського» 

Формування креативної компетентності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва в умовах дистанційного навчання 

 

КІЦАК Тетяна Степанівна – асистент кафедри стоматології дитячого віку 

Буковинського державного медичного університету 

Семінарське заняття як складова навчання в вузі 
 

ХОМИШИН Олександр Тарасович – асистент кафедри стоматології 

дитячого віку Буковинського державного медичного університету 

Ефективність перевірки знань студентів за допомогою тестового 

контролю  

 

ГОНЧАРЕНКО Валентина Анатоліївна – асистент кафедри стоматології 

дитячого віку Буковинського державного медичного університету 

Сучасні методичні технології в навчанні лікарів-інтернів при 

проходженні очної частини інтернатури 

 

ПРОВОРНА Інна Олексіївна – викладач вищої категорії  Харківського 

педагогічного фахового коледжу КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

Поєднання інноваційних і традиційних технологій на заняттях з 

української мови як запорука ефективності освіти студентів 

 

ЗЛОБІНА Наталя Володимирівна – спеціаліст першої категорії КЗОЗ 

«Вовчанський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради 

БІЛОНІЖКО Галина Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист КЗОЗ «Вовчанський медичний фаховий коледж» Харківської 

обласної ради 



Культурологічний підхід до викладання дисциплін «Англійська мова» та 

«Українська мова» 

 

ГОВОРУН Світлана Михайлівна – викладач вищої категорії 

Новокаховського приладобудівного фахового коледжу 

Інтеграція базових компетентностей у підготовку фахового молодшого 

бакалавра в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін 
 

ЛУЧКО Юлія Іванівна – викладач вищої категорії Фахового коледжу 

Національного фармацевтичного університету 

Інтеграція ключових компетентностей в процесі вивчення української 

літератури та історії Ураїни у підготовці молодшого фахового 

бакалавра 

 

МЕЛЬНИЧУК Василь Дмитрович – викладач-методист,  викладач вищої 

категорії Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж 

мистецтв» Харківської обласної ради 

Формування професійних компетентностей на заняттях української 

літератури засобами артпедагогіки 
 

ВОВК Леся Григорівна – кандидат історичних наук, викладач-методист 
директор КЗ ЛОР «Львівський медичний фаховий коледж післядипломної 

освіти» 

КУЧАБСЬКА Галина Богданівна – викладач – методист, заступник 

директора з навчальної роботи КЗ ЛОР «Львівський медичний фаховий 

коледж післядипломної освіти» 

СТРАЖНІКОВА Марія Миколаївна – викладач ІІ кваліфікаційної 

категорії КЗ ЛОР «Львівський медичний фаховий коледж післядипломної 

освіти» 

Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого фахового 

бакалавра за спеціальністю  «Медсестринство» в процесі вивчення 

медичної біології 

 

ПОРТНА Маргарита Григорівна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії, ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ» 

Реалізація здоров’язбережувальної компетентності в процесі викладання 

загальноосвітніх дисциплін в закладах фахової передвищої освіти 
 

ГАЛАГАН Олена Василівна – викладач-методист, викладач вищої категорії 

Дніпровського транспортно-економічного коледжу 

Використання можливостей wordart та mindmap для формування 

ключових компетентностей на заняттях української літератури 

 



ЯРОШИНСЬКА Наталя Василівна – викладач вищої категорії 

Житомирського фахового музичного коледжу імені В. С. Косенка 

Інтеграція базових компетентностей у підготовці молодшого бакалавра 

в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін 

 

МАЦЕЙКО Світлана Василівна – викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький 

індустріальний коледж» 

Формування життєвих та професійних компетентностей випускника 

коледжу – вимога часу 

 

 
 

Секція  5 

 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Модератори: 

Любов Михайлівна ДОЛИНСЬКА – заступник директора з виховної 

роботи, викладач-методист Мукачівського кооперативного торговельно-

економічного коледжу 

Світлана Сильвестрівна ТОДОРЮК – кандидат філологічних наук, 

викладач-методист Чернівецького кооперативного економіко-правового 

коледжу 

Світлана Василівна МАЦЕЙКО – викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький 

індустріальний  коледж» 

 

ДОЛИНСЬКА Любов Михайлівна – викладач-методист, заступник 

директора з виховної роботи Мукачівського кооперативного торговельно-

економічного коледжу 

Формування soft skills та найважливіших компетентностей студента 

коледжу 
 

БОЙЧУК Тетяна Іванівна – кандидат медичних наук, викладач-методист, 

заступник директора з навчальної роботи Чернівецького медичного фахового 

коледжу 

ГРИНКЕВИЧ Людмила Георгіївна – асистент кафедри стоматології 

дитячого віку Буковинського державного медичного університету 

Педагогічна філософія студентоцентрованого навчання як елемент soft 

skills 

 

ДЕМЧЕНКО Наталя Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 



Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти  

 

ДОБИНДА Ірина Романівна – викладач другої категорії Чернівецького 

медичного фахового коледжу 

БИЧЕК Тетяна Петрівна – викладач-методист, викладач вищої категорії 

Чернівецького медичного фахового коледжу 

Використання проблемно-орієнтованого методу навчання при викладанні 

клінічних дисциплін  

 

ГВОЗДЕЦЬКА Галина Сергіївна – викладач-методист, завідувач 

сестринського відділення Фахового   медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету 

ЖУКУЛЯК Оксана Миколаївна – викладач І категорії Фахового 

медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного 

університету 

Формування професійної компетентності медичних сестер при вивченні 

клінічних дисциплін у медичному коледжі ІФНМУ 
 

КУЗИК Фрозіна Василівна – кандидат медичних наук, викладач-методист, 

директор Чернівецького медичного фахового коледжу 

СТРИЖАКОВСЬКА Ольга Степанівна – кандидат філологічних наук, 

викладач-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Чернівецького медичного фахового коледжу  

Альтернатива студентоцентризму у формуванні спеціальних 

компетентностей 

 

ГОРОХОВА Вікторія Михайлівна – викладач вищої категорії Сумського 

коледжу економіки і торгівлі 

Вплив фахової передвищої освіти на рівень професійних 

компетентностей студентів в сучасній освітній парадигмі в Україні 

 

ЩЕРБАК Андрій Володимирович – директор, викладач-методист 

спеціаліст вищої категорії ВСП «Вовчанський фаховий коледж Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка» 

ЩИБРЯ Тетяна Вікторівна – заступник директора з навчальної роботи, 

спеціаліст вищої категорії ВСП «Вовчанський фаховий коледж Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка» 

Освітній менеджмент у закладі фахової передвищої освіти в умовах 

компетентнісного підходу 

 

АРЖАНЦЕВА Анастасія Миколаївна – викладач економічних дисциплін 

Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного 



університету» 

Активізація уваги студента як умова оптимізації процесу дистанційного 

навчання 

 

ПІНЧЕВСЬКА Ольга Василівна – викладач вищої категорії ОКУ 

Подільського медичного фахового коледжу імені В. О. Жуковського 

Конкурс профмайстерності – як засіб підвищення фахових 

компетентностей студентів медичного коледжу (з досвіду роботи 

викладача догляду за хворими та основ медсестринства 

О. В. Пінчевської)  

 

УКРАЇНЕЦЬ Людмила Петрівна – кандидат психологічних наук, викладач 

вищої категорії, Чернівецького медичного фахового коледжу 

СТРИЖАКОВСЬКА Ліліана Олексіївна – кандидат медичних наук, 

викладач вищої категорії Чернівецького медичного фахового коледжу 

Академічна культура як основний аспект студентоцентрованого 

навчання 

 

АВДІКОВСЬКА Людмила Маноліївна – викладач-методист, викладач 

вищої категорії Чернівецького медичного фахового коледжу 

АНТОНЮК Тетяна Миколаївна – викладач-методист, викладач вищої 

категорії ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» 

Компетентнісний підхід у викладанні української мови з метою реалізації 

студенторієнтованого навчання 

 

КАБАНЕНКО Алла Миколаївна – викладач-методист Відокремленого 

структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп’ютерних 

технологій та економіки Національного авіаційного університету» 

Особистісно орієнтована проблемна  ситуація як можливість гуманізації 

процесу навчання 

 

КУЗИК Фрозіна Василівна – кандидат медичних наук, викладач-методист, 

викладач вищої категорії, директор Чернівецького медичного фахового 

коледжу 

БОЙЧУК Тетяна Іванівна – кандидат медичних наук, викладач-методист, 

викладач вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи 

Чернівецького медичного фахового коледжу 

Студентоцентрований підхід як складова у формуванні освітньо-

професійних програм 

 

КАЧУРА Тетяна Миколаївна – викладач вищої категорії, старший 

викладач Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету 

(м. Харків) 

Формування професійної спрямованості здобувачів освіти – один з 

напрямів студентоорієнтованого компетентнісного навчаня 



 

ГОДОВАНЕЦЬ Оксана Іванівна – доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного 

медичного університету 

Індивідуальна освітня траєкторія в системі компетентнісної освіти 
 

БЕРКАР Валентина Іванівна – викладач вищої категорії ОКУ 

«Подільський медичний фаховий коледж імені В.О. Жуковського» 

Використання ситуаційних задач на практичних заняттях з 

акушерства як компетентнісний підхід до реалізації 

студентоорієнтованого навчання 

 

ТАРНОВЕЦЬКА Ольга Анатоліївна – викладач другої кваліфікаційної 

категорії Чернівецького медичного фахового коледжу 

Іnterdisciplinarity and integrative teaching as important principles of the 

competence approach 

 

ІВАШЕНЦЕВА Євгенія Геннадіївна – викладач-методист, викладач другої 

кваліфікаційної категорії ВСП ФКТКТ «НУ «Чернігівська політехніка» 

Сompetence approach to the implementation of student-centered learning. How 

to give student feedback correctly 
 

ПОПОВИЧ Ганна Борисівна – кандидат медичних наук, викладач-

методист, викладач вищої категорії, завідувач медичного відділення 

Чернівецького медичного фахового коледжу 

САВЧУК Галина Петрівна – викладач вищої категорії, завідувач медичного 

відділення Чернівецького медичного фахового коледжу 

Роль особистісно орієнтованого навчання у підготовці майбутніх 

медичних фахівців 

 

САГУН Алла Володимирівна – викладач першої категорії 

Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського 

Херсонського державного університету 

Критичне мислення як інструмент виховання мислячої, самостійної, 

творчої особистості в реалізації студентоорієнтованого навчання 

 

САДОХА Олена Володимирівна – професор, доктор філософських наук 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

ВАРИЧ Наталія Іванівна – доцент, кандидат філологічних наук 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

Міжкультурна компетенція: від відчуження до співтворення 

 

ВИШНЬОВСЬКИЙ Іван Орестович – викладач вищої категорії, викладач-

методист, завідувач відділення післядипломної освіти Чернівецького 

медичного фахового коледжу 



МАРЧУК Ірина Василівна – викладач першої категорії, методист 

відділення післядипломної освіти Чернівецького медичного фахового 

коледжу 

Загальні засади особистісно-орієнтованого навчання у медичних закладах 

вищої та фахової передвищої освіти 
 

ШЕВЧЕНКО Олександра Теодорівна – кандидат психологічних наук, 

викладач вищої категорії, викладач-методист, заслужений працівник охорони 

здоров’я України, проректор з науково-методичної роботи Черкаської 

медичної академії 

НЕНЬКО Юлія Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов Національного університету цивільного захисту 

України  

Формування резільєнтності медичних сестер як метакомпетенції 

 

ЧОРНА Надія Миколаївна – викладач першої категорії, юрисконсульт 

Чернівецького медичного фахового коледжу 

Компетентнісний підхід у системі студентоцентрованого навчання 

 

НАЦЮК Василь Леонтійович – викладач вищої категорії ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж» 

Підвищення якості підготовки студентів коледжів з фізики та 

астрономії засобами інформаційних технологій 

 

БІДНА Іліанна Василівна – викладач першої категорії Чернівецького 

медичного фахового коледжу 

БАРВІНОК Мар’яна Вікторівна – викладач першої категорії Чернівецького 

медичного фахового коледжу 

Формування здоров’я у здобувачів освіти закладів вищої освіти як один із 

компетентнісних підходів до навчання 

 

ЛЕПЕХА Ірина Олексіївна – завідувач кабінету соціально-гуманітарної 

освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» 

СТЕПАНОВА Ірина Олександрівна – методист кабінету соціально-

гуманітарної освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» 

 

СТРОКАНЬ Валентина Іванівна – викладач вищої категорії, викладач-

методист Чернівецького медичного фахового коледжу  

Компетентнісний підхід до реалізації студенторієнтованого навчання 

 

НОВИЦЬКА Ірина Олександрівна –  к.мед.н., викладач-методист  

Чернівецького медичного фахового коледжу 

БЕДИК Ніна Миколаївна – викладач Чернівецького медичного фахового 

коледжу 



 НАСТАС Наталя Миколаївна – викладач Чернівецького медичного 

фахового коледжу 

Розвиток soft skills в контексті формування нової генерації 

бакалаврів медсестринства в умовах реформування вищої освіти 

 

ДЕРЕГУЗ Лариса Вікторівна – викладач Фахового коледжу Національного 

фармацевтичного університету 

Компетентнісний підхід до реалізації студенторієнтованого навчання 

 

 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

  

            о 16.15  

Покликання для підсумкового пленарного засідання 

 

 

https://meet.google.com/zwd-pamy-gek  

 

  

1. Обговорення  

2. Прийняття ухвали конференції   

3. Закриття конференції   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/zwd-pamy-gek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК 
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