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Програма роботи 

«ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 

для початківців «Перші кроки до захисту дисертації» 
14-16 листопада  2012 р. м. Івано-Франківськ 

 

Заїзд учасників; поселення 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 
10.00 - 10.30 Реєстрація учасників  

10.30 Привітання, представлення учасників  

11.30-13.00 

 

Урочисте відкриття «Школи молодих науковців» 

Ректор Університету менеджменту освіти академік НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор  

В. В. Олійник; 

Начальник управління освіти і науки Івано-Франківської 

облдержадміністрації З. А. Болюк; 

Ректор Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної 

освіти Р. М. Зуб’як 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 - 15.30 О.І. Бондарчук Особливості планування емпіричного етапу 

наукового дослідження: теорія і практика 
15.45-17.00 О.Д. Барабаш 

Тренінг   Обсерваційні методи наукового дослідження 

ДРУГИЙ ДЕНЬ 

9.00 - 11.00 

 

 

О.І.Бондарчук  
Практикум «Особливості використання комп’ютерних технологій 

для обробки експериментальних даних дисертаційного 

дослідження»   

11.15 - 12.45 

 

 О.С. Снісаренко; О.Л. Ануфрієва 

1. Панорама шляху до захисту дисертаційного дослідження;  

2. Вибір напряму та теми дослідження. Типові помилки під 

час написання та оформлення обґрунтування 

3. Логіка та етапи наукового дослідження: алгоритм 

наукового дослідження 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

 

14.00 - 15.30 

О.С. Снісаренко; О.Л. Ануфрієва 

Ділова гра «Координація наукової теми: основні елементи 

наукового дослідження, його змістовий алгоритм» 

15.45 - 17.15 О.С. Боднар 

Тренінг 

Аналітико-експертний підхід до аналізу експериментальних даних 

дисертаційного дослідження  

17.30  Індивідуальне спілкування; запитання, відповіді, обговорення, 

обмін досвідом 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ 

«Круглий стіл»: Досвіду підготовки дисертаційних досліджень: поради фахівців 

1. Рефлексія як засіб підвищення ефективності наукової діяльності. 

2. Недоречності у наукових текстах та способи їх подолання. 

3.  Робота з літературними джерелами та здійснення теоретичного аналізу 

проблем дослідження  
Екскурсійна програма,  Від’їзд учасників 



Програма роботи 

«ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 
27-29 листопада  2013 р. м. Івано-Франківськ 

 
 

Заїзд учасників; поселення,  

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 

10.00 - 10.30 Реєстрація учасників  

11.30-13.00 

 

Урочисте засідання: 

Перший рік роботи «Школи молодих науковців»: 

здобутки та перспективи 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 - 15.30 

 

Л.В. Підлипка, директор Центру практичної 

психології і соціальної роботи Івано-Франківського 

ОІППО 

Тайм-менеджмент у науковій роботі 

15.45-17.00 Т.І. Бурлаєнко 

Тренінг 

Якість експерименту: показники, критерії, рівні 

ДРУГИЙ ДЕНЬ 

9.00 - 11.00 

 

 

О.І.Бондарчук 

Основні вимоги до організації та проведення 

психологічних досліджень   

11.15 - 12.45 

 

О.І.Бондарчук 

Практикум «Особливості використання комп’ютерних 

технологій для обробки експериментальних даних 

дисертаційного дослідження»   

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 - 15.30 

15.45-17.15 

О.С. Снісаренко;  О.Л. Ануфрієва 

Ділова гра «Якісні публікації – основа успішного 

захисту» 

17.30  Індивідуальне спілкування; запитання, відповіді, 

обговорення, обмін досвідом 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ 

9.00 - 11.00 

11.15 - 12.45 

 

 

О.С.  Боднар 

Тренінг 

Аналітико-експертний підхід до аналізу 

експериментальних даних дисертаційного дослідження 

Екскурсійна програма 

Від’їзд учасників 



Програма роботи 

«ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 
6-8 травня 2014 р. м. Івано-Франківськ 

 

Заїзд учасників; поселення 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 

10.00 - 10.30 Реєстрація учасників  

10.30-13.00 Всеукраїнській науково-практична конференція 

«Інтеграція науки і практики як чинник розвитку післядипломної 

освіти в умовах інформаційного суспільства» 

-  Тенденції, шляхи та напрями розвитку післядипломної освіти 

в  умовах інформаційного суспільства 

- Організація та науково-методичний супровід дослідно-

експериментальної роботи  в закладах освіти 

- Науково-методичний супровід упровадження інновацій на 

регіональному рівні. 

13.00 - 15.00 ПЕРЕРВА 

15.00 - 16.30 

 

 

17.00-18.30 

 

Жук Михайло Васильович, канд.філос.наук, зав.каф. 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Семінар «Можливості  міждисциплінарної аналітики при 

проведенні сучасних наукових досліджень» 

 Барабаш О.Д.  

Тренінг: Підготовка молодого науковця до публічного виступу  

17.30-19.30 Індивідуальні консультації 

ДРУГИЙ ДЕНЬ 

9.00 - 11.00 

 

 

Ануфрієва О.Л. 

Проблемний семінар:  Використання кваліметрії при підготовці 

дисертаційного  дослідження 

11.30-13.00 Ануфрієва О.Л. 

Практичне заняття:  Використання кваліметрії при 

підготовці дисертаційного  дослідження 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 - 16.00 

 

Боднар О.С.  
Методологічний семінар: Наукові підходи в сучасній методології 

наукових досліджень 

16.30 - 18.30 Барабаш О.Д.  

Методологічний семінар:  Андрагогічний підхід в сучасній 

методології наукових досліджень 

18.30 Індивідуальні  консультації 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ 

9.00-11.00 Л.В.Підлипна, директор Центру практичної психології і 

соціальної роботи Івано-Франківського ОІППО Тренінг: Дослідження 

ідентичності науковця  

11.15-12.30  Круглий стіл: Обмін досвідом; поради фахівців; підведення підсумків 

Екскурсійна програма; Від’їзд учасників 



Програма роботи 

 «ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 

6-8 травня 2015 р. м. Івано-Франківськ 

 

9.00-10.00 Заїзд учасників; поселення; реєстрація 

11.00-11.30 Відкриття  роботи «Школи молодих науковців» 

Ректор Університету менеджменту освіти академік НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор  

В. В. Олійник; 

Ректор Івано-Франківського інституту післядипломної 

педагогічної освіти Р. М.Зуб’як 

11.30-13.00 Семінар-практикум «Система координації тем наукових 

досліджень» 

Т.М. Сорочан , доктор педагогічних наук, професор, 

зав.кафедри філософії і освіти дорослих УМО  

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 - 17.30 

 

Проблемний семінар «Психологія особистісної саморегуляції 

науковця» 

Москальова А.С., кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології управління УМО  

17.30-19.30 Індивідуальні консультації молодих науковців з науковцями 

7 травня 2015 р. 

9.0 - 11.00 З.І. Ногачевська, доктор педагогічних наук, професор Івано-

Франківського ОІППО  

Проблемний семінар «Мовленева культура дисертаційного 

дослідження». 

 

11.30 – 13.00 

 

 Продовження семінару «Мовленева культура 

дисертаційного дослідження». 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 - 15.30 Демонстраційний тренінг «Підготовка науковця до 

публічного виступу» 

Барабаш О.Д.,  кандидат педагогічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи  Івано-Франківського ОІППО  

15.45-17.15 Продовження тренінгу   

17.30  Індивідуальне спілкування, обмін досвідом молодих науковців; 

запитання, відповіді, обговорення актуальних питань з науковцями 

8 травня 2015 р. 

9.00-11.00 Аналітико-дослідницька майстерня  

«Система освітніх практик: 

практика написання наукових публікації» 

Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, 

зав.аспірантури УМО 

11.15 – 12.30 Підведення підсумків роботи Школи; вручення сертифікатів 

Екскурсійна програма Від’їзд учасників 



Програма роботи 

 «ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 

15-20 червня 2016 р. 

м. Херсон, Лазурне 

 

15 червня 2016 р 

10.00 –13.00 Заїзд учасників; поселення; реєстрація 

14.00 –14.30 Відкриття  роботи «Школи молодих науковців» 

Ректор Університету менеджменту освіти академік НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор  

В. В. Олійник; 

Ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 

доктор філософії, професор А. М.Зубко 

14.30 – 16.30 Отич О.М., доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

науково-методичної роботи та міжнародних зав’язків УМО 

Методологічний семінар: 

«Три кити науки: наукове пізнання; наукове дослідження; наукове 

знання» 

16.45 –19.30 Індивідуальні консультації  

16 червня 2016 р. 

10.00 – 12.30 

 

Скрипник М.І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії освіти УМО 

Інтерактив: 

«Як досягнути вершин і подолати перепони 

(акме у науковій діяльності)»  

13.00 –14.00 перерва 

14.00 –15.30 

Скрипник М.І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії освіти УМО 

Проблемний семінар «Ідея – задум – гіпотеза в дослідженні та їх 

перевірка» 

16.00-18.00 

Жорова І.Я., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, перший 

проректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

«Методичні основи та практичні аспекти аналізу інформаційних 

джерел» 

18.30 –20.00 Робота в групах, індивідуальне спілкування, обмін досвідом 

молодих науковців; запитання, відповіді, обговорення актуальних 

питань з науковцями 

17 червня 2016 р. 

10.30 - 12.00 

 

Бондарчук О.М., доктор психологічних наук, професор, 

зав.кафедри психології управління УМО 

«Методика проведення експерименту в дисертаційних 

дослідженнях»  

13.00-14.00 перерва 

14.30-16.30 Бондарчук О.М., доктор психологічних наук, професор, 

зав.кафедри психології управління УМО 

«SPSS  як засіб обробки експериментальних даних» 

17.00-18.30 Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, 

зав.аспірантури УМО 

 «Сучасна нормативна база підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів України та вимоги до оформлення дисертацій» 



19.30 Робота в групах, індивідуальне спілкування, обмін досвідом 

молодих науковців; запитання, відповіді, обговорення актуальних 

питань з науковцями 

18 червня 2016 року 

10.00 –12.30 Рябова З.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи УМО 

«Як «смачно» подати  результати дисертаційного дослідження» 

13.00-14.00 перерва 

14.30-16.00 Самойленко О.М, .доктор педагогічних наук, професор 

«Використання веб-ресурсу в процесі наукової підготовки 

аспірантів» 

16.15 –18.30 Бацуровська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент 

«Особливості підготовки електронного варіанту дисертації: 

технологічний аспект» 

Ручинська Н.С, кандидат педагогічних наук, доцент 

«Наукометричні бази та індекси цитування» 

19 червня 2016 року 

10.00 –12.00 Інтелектуальний ринг   «Cogito, ergo sum» 

12.15      Підведення підсумків роботи Школи; 

вручення сертифікатів 

Екскурсійна програма Від’їзд учасників 

 

 

 

 

 

Програма роботи 

 «ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 

23-25 листопада 2016 р. 

м. Івано-Франківськ 

23 листопада  2016 р 

10.00 –12.00 Заїзд учасників; поселення; реєстрація 

12.00 –12.15 Відкриття  роботи «Школи молодих науковців» 

12.15 – 13.30 Панельна дискусія «Науковий апарат дисертаційного 

дослідження: як уникнути типових помилок» 

Боднар О.С., докт. пед. наук, завідувач кафедри методології 

та менеджменту освіти  Тернопільського обласного комунального 

інституту  післядипломної педагогічної освіти 

13.30 –14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 –16.30 

 

Проблемний семінар  «Організація прикладного дослідження» 

О.Барабаш, канд.пед.наук, доцент, проректор Івано-Франківського 

ІППО 

16.45 –18.30 Робота з аспірантами в групах  

 1 курс 2 курс 3 курс 

Вибір напряму 

наукового 

дослідження  

Боднар О.С. 

 

Особливості організації 

формувального етапу 

експерименту: 

технологічний підхід  

Бондарчук О.І. 

Оформлення 

результатів науково-

дослідної роботи  

Ануфрієва О.Л. 



19.30  Індивідуальні консультації молодих науковців з науковцями 

24 листопада 2016 р. 

9.00 –11.00 Практичне заняття «Авторська методика: процедура 

стандартизації та валідізації» 

Бондарчук О. І., доктор психол. наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ «УМО» 

11.15 – 13.15 

 

Тренінг «Лідерський потенціал сучасного молодого 

науковця  

Бондарчук О. І., завідувач кафедри психології управління 

ЦІППО ДВНЗ «УМО», доктор психол. наук, професор. 

Нежинська О. О.,доцент кафедри психології управління 

ЦІППО ДВНЗ «УМО», канд.психол. наук, доцент 

13.15 –14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 –15.30 

Тренінг «Лідерський потенціал сучасного молодого 

науковця  

Бондарчук О. І., завідувач кафедри психології управління 

ЦІППО ДВНЗ «УМО», доктор психол. наук, професор. 

Нежинська О. О.,доцент кафедри психології управління 

ЦІППО ДВНЗ «УМО», канд.психол. наук, доцент 

15.45 –17.45 

 

Семінар Нормативні вимоги до організації та проведення 

наукового дослідження 

Ануфрієва О.Л., зав. аспірантури, канд. пед. наук, доцент 

17.30 – 19.00 Робота з аспірантами в групах 

19.30   Індивідуальне спілкування, обмін досвідом молодих науковців; 

запитання, відповіді, обговорення актуальних питань з науковцями 

25 листопада 2016 р. 

9.00 –11.00 Тренінг «Коучинг у діяльності молодого» 

Нежинська О. О.,доцент кафедри психології управління 

ЦІППО ДВНЗ «УМО», канд.психол. наук, доцент 

 

11.15 - 12.30 

 

Ворк-шоп з проблем впровадження наукових досліджень 

О.І.Бондарчук; О.С. Боднар; О.Д. Барабаш, О.Л.Ануфрієва; О. О 

Нежинська;  Л. Крикун, методист ОЦППСР 

12.45-13.00 Підведення підсумків роботи Школи;  

 вручення сертифікатів 

Екскурсійна програма    

Від’їзд учасників 

 
  



 

Програма роботи 

«ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 

15-17 листопада  2017 р. 

м. Івано-Франківськ 

 

Заїзд учасників; поселення,  

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 

10.00 - 10.30 Реєстрація учасників  

11.30-13.00 

 

Урочисте засідання:  П’ять років роботи «Школи молодих 

науковців»: здобутки та перспективи 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 - 15.30 
 

О.Д. Барабаш, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з 
наукової роботи Івано-Франківського ОІППО 

Семінар Культура академічної доброчесності: моральний кодекс 
та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього 
співтовариства. 

15.45-17.00 З.В.Рябова, доктор педагогічних наук, професор, 
зав.кафедри  

Практикум   Онови дизайну наукового дослідження 

17.30  Індивідуальне спілкування  

ДРУГИЙ ДЕНЬ 

10.00 - 11.30 
11.45 - 13.00 
 
 

О.С. Боднар, доктор педагогічних наук, доцент 
Тернопільського педагогічного університету 
Тренінг 

Структура і зміст моделей у дисертаційних дослідженнях 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00 - 15.30 
15.45-17.15 

Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, 
зав.аспірантури УМО 

Сучасна нормативна база підготовки наукових і науково-
педагогічних кадрів України та вимоги до оформлення дисертацій 

17.30  Індивідуальне спілкування; запитання, відповіді, обговорення, 
обмін досвідом 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ 

9.00 - 12.45 
 
 
 

«Круглий стіл»: Досвід підготовки дисертаційних досліджень: 
поради фахівців 

1. Типові помилки при написання та оформленні 
обґрунтування  

2. Комунікативна культура в науковому середовищі 
3. Наукометрія 

13.00 Підведення підсумків роботи Школи вручення сертифікатів 

Екскурсійна програма Від’їзд учасників 

 
  



Програма роботи 

«ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 

27 червня -2 липня  2018 р. 

м.Ізмаїл, Приморське 

 

Заїзд учасників; поселення, 

27.06.18 

14.00 - 14.30 Реєстрація учасників  

14.30-15.00 Відкриття роботи «Школи молодих науковців» 

Привітання учасників 

15.00 - 16.30 

 

Отич О.М., доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

науково-методичної роботи та міжнародних зав’язків УМО 

Проблемний семінар: 

«Методи, технології, методики у дисертаційному дослідженні»  

17.00  Індивідуальне консультації, обмін досвідом молодих науковців; 

запитання, відповіді, обговорення актуальних питань з науковцями  

28.06.18 

10.00-12.00 Бондарчук О.М., доктор психологічних наук, професор 

Проблемний семінар: 

 «Методика проведення експерименту в дисертаційних дослідженнях» 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

14.00-16.00 З.В.Рябова, доктор педагогічних наук, професор Практикум: 

«Оформлення результатів науково-дослідної роботи»  

17.00 Індивідуальне консультації, обмін досвідом молодих науковців; 

запитання, відповіді, обговорення актуальних питань з науковцями 

29.06.18 

10.00 - 13.00 Грубі Т.В., кандидат психологічних наук, доцент, докторант 

Тренінг «Психологія перфекціонізму викладачів вищої школи 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРВА 

 

14.00 - 16.00 

 

Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, 

зав.аспірантури УМО 

Сучасна нормативна база підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів України та вимоги до оформлення дисертацій 

17.30  Індивідуальне спілкування; запитання, відповіді, обговорення, 

обмін досвідом 

30.06.18 

9.00 - 17.00 Екскурсійна програма в Вилково 

17.30  Індивідуальне спілкування; запитання, відповіді, обговорення, 

обмін досвідом 

01.07.18 

10.00-13.00 Отич О.М, Рябова З.В., Бондарчук О.І.,  

Ануфрієва О.Л.  

Рольова гра         «Передзахист дисертації» 

14.00-16.00 Бондарчук О.І., доктор психологічних наук, професор,  

Грубі Т.В., кандидат психологічних наук, доцент, докторант 

Тренінг «Профілактика професійного вигорання в працівників 

соціономічних професій» 

17.30  Індивідуальне спілкування; запитання, відповіді, обговорення, 

обмін досвідом 



02.07.18. 

10.00-12.00 Отич О.М, Рябова З.В., Бондарчук О.І.,  

Ануфрієва О.Л.  

«Круглий стіл»: 

1. Досвід підготовки дисертаційних досліджень: поради фахівців 

2. Типові помилки при написання та оформленні обґрунтування  

3. Комунікативна культура в науковому середовищі 

Підведення підсумків роботи Школи; вручення сертифікатів 

Від’їзд учасників 
 

 

 

Програма роботи 

«ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ» 

20 червня -26 червня  2019 р. 
м.Сатанов ««Подільські Товтри» 

Заїзд учасників; поселення, 

20.06.19 

15.00  Заїзд, реєстрація учасників, поселення 

17.30-19.00 Відкриття роботи «Школи молодих науковців», 

Обговорення програми заходів 

 21.06.19 

9.00-18.00 Краєзнавча екскурсія по  Національному природному парку 

«Подільські Товтри» з відвіданням історичних пам’яток старовинного 

Сатанова 

 22.06.19 

10.00 - 12.30 

 

15.00 -17.00 

Отич О.М., доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

науково-методичної роботи та міжнародних зав’язків УМО 

Проблемний семінар: 

«Система і модель; методика і технологія»  

19.00  Індивідуальне консультації, обмін досвідом молодих науковців; 

запитання, відповіді, обговорення актуальних питань з науковцями 

23.06.19 

10.00-12.30 

 

15.00 -17.00 

 

О.С. Боднар, доктор педагогічних наук, доцент 

Тернопільського педагогічного університету 

Тренінг 

 «Траєкторії розвитку креативного мислення та комунікативної 

привабливості молодого науковця» 

19.00  Індивідуальне консультації, обмін досвідом молодих науковців; 

запитання, відповіді, обговорення актуальних питань з науковцями 

 24.06.19 

10.00-13.00 

 

 

15.00 -18.00 

 

З.В.Рябова, доктор педагогічних наук, професор  

«Типові помилки в експериментальній частині дисертації: поради 

фахівця»  

Отич О.М, Рябова З.В., Боднар О.С.,  

Ануфрієва О.Л.  

Рольова гра: «Захист дисертаційного дослідження». Свої 

матеріали представляють аспіранти 4 курсу 

19.00 Індивідуальне консультації, обмін досвідом молодих науковців; 

запитання, відповіді, обговорення актуальних питань з науковцями 

25.06.19 



10.00-12.30 

 

15.00 -17.00 

Отич О.М., доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

науково-методичної роботи та міжнародних зав’язків УМО 

Семінар: «Наукова школа як наукова спільнота, об’єднана однією 

науковою ідеєю» 

 

19.00 Індивідуальне консультації, обмін досвідом молодих науковців; 

запитання, відповіді, обговорення актуальних питань з науковцями 

 26.06.19 

10.00-12.30 

15.00 -17.00 

Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, 

зав.аспірантури УМО 

Сучасна нормативна база підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів України та вимоги до оформлення дисертацій: 

Наукометрія для оцінки досліджень з педагогіки та психології 

19.00  Індивідуальне спілкування; запитання, відповіді, обговорення, 

обмін досвідом 

27.06.19 

9.00 -  Підведення підсумків роботи Школи; вручення сертифікатів 

Від’їзд учасників 

 

 

 

 

 

 

Програма роботи 

«ШКОЛИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ» 

20 -22 листопада  2019 р. 

м.Івано-Франківськ 

 

20.11.19 

12.00  Заїзд, реєстрація учасників, поселення 

14.00 Відкриття роботи «Школи молодих вчених», 

Обговорення програми заходів 

14.30-15.30 Барабаш О.Д., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи Івано-Франківського ОІППО   

Блок знайомства та інтеграція групи 

16.00-17.30 Барабаш О.Д., Глинянюк Н. 

Практичне заняття: Коректне формулювання понять в 

психолого-педагогічних розробках: «розвиток», «формування», «мета 

і завдання» 

17.45-19.00 Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, 

зав.аспірантури УМО 

«Сучасна нормативна база підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів України» 

19.00 Вечеря 

20.00  Індивідуальне консультації, обмін досвідом; запитання,  



 21.11.19 

10.00-13.00 Отич О.М., доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

науково-методичної роботи та міжнародних зав’язків УМО 

Проблемний семінар: 

«Формулювання мети наукових досліджень та мети різних видів 

наукових публікацій (наукових статей, посібників, монографій тощо)» 

14.00-15.00 Обід 

15.30 – 17.00 О.С. Боднар, доктор педагогічних наук, доцент 

Тернопільського педагогічного університету 

Тренінг 

«Розвиток комунікативної привабливості молодого вченого» 

17.30-19.00 Отич О.М, Рябова З.В., Боднар О.С.,  

Барабаш О.Д., Ануфрієва О.Л.  

Рольова гра: 

«Захист дисертаційного дослідження».  

19.00 Вечеря 

20.00 Індивідуальне консультації, обговорення актуальних питань з 

науковцями 

 22.11.19 

10.00 - 12.30 

 

З.В. Рябова, доктор педагогічних наук, професор , 

зав.кафедри менеджменту освіти та права 

Проблемний семінар: «Менеджмент знань як технологія розвитку 

професіоналізму науково-педагогічних працівників» 

13.00  Підведення підсумків роботи Школи; 

вручення сертифікатів 

15.00 Від’їзд учасників 

 

 


