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                                       Учасники коворкінгу: 

 

         відповідальні виконавці від ЗП(ПТ)О,  координатори 

педагогічного експерименту від обласних НМЦ(К) ПТО, наукові 

керівники/консультанти від ДЗВО «УМО», керівники обласних 

НМЦ (К) ПТО 

 

Питання для обговорення: 
 

 організація роботи ЕПМ в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

 конкретизація завдань І-го (констатувального) етапу педагогічного експерименту; 

 підготовка до проведення міжрегіонального вебінару за результатами 

констатувального етапу педагогічного експерименту. 
 

Модератор: 
 

Лариса Сергеєва, голова координаційної ради ІВ кластеру, завідувач кафедри 

професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор. 
 

ПРОГРАМА ТА РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОВОРКІНГУ 
 

14:00-14:20 Організація роботи експериментального педагогічного майданчика в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Сергеєва Лариса Миколаївна, голова координаційної ради ІВ кластеру, 

завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, м Київ. 
 

14:20 – 14:30 Розподіл між учасниками завдань програми педагогічного 

експерименту регіонального рівня з теми «Забезпечення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного 

профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти»  

Мартиненко Катерина Валеріївна, секретар координаційної ради ІВ 

кластеру, методист Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею, Дніпропетровська область 

14:30 – 14:40 Вимоги роботодавців до підготовки майбутніх фахівців 

електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Мірошниченко Катерина Борисівна, співголова консультаційної ради 

ІВ кластеру, Президент Громадської організації «Всеукраїнська 

асоціація працівників професійно-технічної освіти», м. Київ. 

 



 

 

 

  

  

 
 

14:40 – 14:50 Саморозвиток педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Купрієвич Вікторія Олександрівна, доцент кафедри професійної і 

вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, доцент, м. Київ. 

 

14:50 – 15:00 Кластер, як форма взаємодії у забезпеченні якості підготовки 

майбутніх фахівців в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Відокремленого 

структурного підрозділу Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, кандидат політичних наук, доцент, м. Київ. 
 

15:00 – 15:10 Порядок підготовки до вебінару за підсумками констатувального 

етапу педагогічного експерименту регіонального рівня «Забезпечення 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців 

електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти» 

Стойчик Тетяна Іванівна, співголова консультаційної ради ІВ 

кластеру, заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, доктор 

педагогічних наук, Дніпропетровська область; 
 

15:10 – 15:20 Підведення підсумків 

 

 


