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Цільова група: 
 

керівники та педагогічні працівники ЗП(ПТ)О, відповідальні виконавці ЕПМ 

ЗП(ПТ)О,  координатори педагогічного експерименту з обласних НМЦ(К) ПТО, 

наукові керівники/консультанти, керівники обласних НМЦ (К) ПТО. 
 

Модератори: 

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, м. Київ; 

Тетяна Стойчик, заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, доктор педагогічних 

наук, співголова консультаційної ради ІВ кластеру, Дніпропетровська область.  
 

ПРОГРАМА ТА РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ВЕБІНАРУ 

10:00 – 10:07 Привітання учасникам вебінару 

Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і 

вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор, голова координаційної ради 

ІВ кластеру, м. Київ; 

Мірошніченко Катерина Борисівна, президент ГО 

«Всеукраїнська асоціація працівників профтехосвіти» (ВАПП), 

співголова консультаційної ради ІВ кластеру, м. Київ; 
 

10:08 – 10:15 Компетентнісний підхід підготовки кваліфікованих фахівців у 

ЗП(ПТ)О 

Кулішов Володимир Сергійович, заступник директора 

Відокремленого структурного підрозділу Білоцерківського 

інституту неперервної педагогічної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних 

наук, доцент, член консультаційної ради ІВ кластеру, м. Київ;  
 

10:16 – 10:23 Вимоги сучасного ринку праці до підготовки фахівців 

електротехнічного профілю 

Бур'ян Оксана Михайлівна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи ДНЗ «Корсунь-Шевченківський професійний 

ліцей», відповідальний виконавець ЕПМ, Черкаська область; 
 

10:24 – 10:31 Формування ефективних команд взаємодії у професійному 

середовищі ЗП(ПТ)О  

Фатюшина Ганна Петрівна, директор ДПТНЗ «Конотопське 

вище професійне училище», член координаційної ради ІВ кластеру, 

Сумська область; 

 



 

 

 

 

10:32 – 10:39 Пошук ефективних механізмів взаємодії ЗП(ПТ)О та 

роботодавців 

Дрозд Іван Іванович, заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Свалявського професійного будівельного ліцею, 

Закарпатська область; 
 

10:40 – 10:47 Формування енергоефективної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників 

Гребенькова Галина Володимирівна, методист ДНЗ «Одеський 

центр професійно-технічної освіти», відповідальний виконавець 

ЕПМ, Одеська область; 
 

10:48 – 10:55 Підготовка педагогічних працівників до впровадження 

інноваційних педагогічних технологій 

Писаревська Галина Миколаївна, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Чернівецького вищого професійного 

училища радіоелектроніки, Чернівецька область; 
 

10:56 – 11:03 Технологія проєктного навчання у професійній підготовці 

кваліфікованих робітників електротехнічного профілю 

Лега Наталя Миколаївна, майстер виробничого навчання 

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 

освіти», відповідальний виконавець  ЕПМ, Київська область; 
 

11:04 – 11:10 Результати дослідження  якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-

практичних центрах закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Мартиненко Катерина Валеріївна, методист Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею, аспірант кафедри 

професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, секретар координаційної 

ради ІВ кластеру,  Дніпропетровська область. 

 
11:10–11:25 Підведення підсумків 

Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої 

освіти Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, голова координаційної ради ІВ кластеру, 

м. Київ; 

Паржницький Віктор Валентинович, начальник відділу науково-

методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут 

модернізації  змісту  освіти», кандидат педагогічних наук. 

 


