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Порядок роботи конференції 

25 листопада 2021 р. 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Форма проведення – онлайн. 

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet 

Покликання: https://meet.google.com/okn-vijb-wkn  

 11:00 – 11:30  –  Урочиста частина. 
 11:30–13:30 – Дискусійна платформа за напрямами роботи 

конференції: 
1. Психологічні засади компетентнісної освіти, спрямованої на 

успішну самореалізацію особистості в суспільстві. 
2. Структура соціальної компетентності особистості та сутнісне 

наповнення її компонентів. 
3. Моделювання процесу розвитку соціальних компетентностей 

педагогічних працівників для потреб Нової української школи.                 
 13:30–14:00 – Перерва.  
 14:00–15:00 – Підсумки дискусійної платформи.  

 15:30–16:30 – Майстер-класи з проблем розвитку соціальних 

компетентностей педагогічних працівників в умовах НУШ. 

 

26 листопада 2021 р. 

(ОЗ «Оженинський НВК «Школа І – ІІІ ступенів № 2 - ДНЗ  

(дитячий садок)» Острозької міської ради Рівненської області) 

Форма проведення – онлайн. 

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet 

Покликання: https://meet.google.com/vce-dofq-arz  

 13:00–15:00 – Дискусійне коло. Практичний досвід та завдання 
дослідно-експериментальної роботи в рамках інноваційно-
дослідницького проєкту регіонального рівня з розвитку 
соціальних компетентностей особистості в умовах НУШ.  

 15:00–15:30 – Закриття конференції та ухвалення рекомендацій. 
 

 

 

Регламент роботи конференції: 

Вітальні адреси – до 5 хв. 

Виступи на пленарному засіданні – до 15-20 хв. 

Виступи на секційних засіданнях – до 10 хв. 

Запитання  – до 3 хв. 

 

 

https://meet.google.com/okn-vijb-wkn
https://meet.google.com/vce-dofq-arz


Організаційний комітет 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

(м. Рівне, 25-26 листопада 2021 р.) 

ЧЕРНІЙ Алла Леонідівна – ректор Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат політичних наук, доцент, голова оргкомітету. 

КИРИЧЕНКО Микола Олексійович – ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, 

професор кафедри філософії освіти дорослих, співголова оргкомітету. 

МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович – директор Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 

заслужений діяч науки і техніки України, співголова оргкомітету. 

Члени оргкомітету: 

Бондарчук Олена Іванівна – завідувач кафедри психології управління Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, доктор 

психологічних наук, професор. 

Гавлітіна Тетяна Миколаївна – проректор із науково-педагогічної роботи Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Долганов Петро Сергійович – завідувач кабінету інноваційної діяльності та науково-

дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

історичних наук, доцент. 

Карамушка Людмила Миколаївна – заступник директора з науково-організаційної роботи 

та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,  доктор психологічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України. 

Коваль Ольга Леонтіївна – директор ОЗ «Оженинський навчально-виховний комплекс 

«Школа І – ІІІ ступенів № 2 - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Острозької міської 

ради Рівненської області. 

Ковбасюк Тетяна Леонідівна – завідувач, доцент кафедри педагогіки, психології та 

корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук. 

Папуша Владислав В’ячеславович – доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної 

освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

психологічних наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 листопада 2021 р. 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(Просимо приєднатися за покликанням: https://meet.google.com/okn-vijb-wkn) 

 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Черній Алла Леонідівна,  ректор Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат політичних наук, доцент. 

 

Коржевський  Петро Миколайович, директор департаменту освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. 

Кириченко Микола Олексійович,  ректор ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, 

доктор філософії, професор кафедри філософії освіти дорослих. 

Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) 

НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України. 

 

 

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА  

 

«Healthy organizations»: основні напрямки діяльності щодо розвитку соціальних 

компетентностей педагогічних працівників.  

Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної 

та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України.  

 

Психологічні механізми розвитку соціальної компетентності вчителя НУШ в 

умовах післядипломної освіти. 

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, член Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці. 

 

Оптимізація процесу самоактуалізації майбутніх менеджерів освітніх 

організацій у сучасних умовах. 

Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. 

 

Соціальна відповідальність вчителя НУШ: зміст і психологічні умови розвитку. 

https://meet.google.com/okn-vijb-wkn


Балахтар Валентина Візіторівна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного 

авіаційного університету. 

 

Розвиток внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції 

«Нова Українська школа».  

Креденцер Оксана Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  

 

Розвиток соціальної компетентності вчителя в післядипломній педагогічній 

освіті. 

Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Соціальне підприємництво в сучасному закладі освіти. 

Краплич Руслан Ростиславович, голова ради директорів Фундації імені 

князів-бдагодійників Острозьких. 

 

Підприємливість та фінансова грамотність як засіб інтеграції ключових і 

загальнопредметних компетентностей.  

Козакевич Антоніна Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Конфліктний потенціал докорінного реформування НУШ. 

Волянюк Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, завідувачка кафедри 

психології і педагогіки, професор Національного технічного університету 

України «КПІ імені Ігоря Сікорського». 

Співвідношення явного та неявного психологічного знання в роботі шкільного 

психолога. 

Ложкін Георгій Володимирович, доктор психологічних наук, професор 

кафедри психології і педагогіки, професор Національного технічного 

університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». 

Експериментальне дослідження впливу дитячо-батьківських стосунків на 

віктимність підлітків. 

Папуша Владислав В’ячеславович, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

 

Формування соціальної компетентності вихователя (класного керівника) в 

освітньому просторі Нової української школи. 



Ковбасюк Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, завідувач, доцент 

кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Соціальна компетентність педагога як важлива складова його психологічної 

готовності до роботи в інклюзивному середовищі. 

Прокопчук Наталія Василівна, методист Ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти.  

 

Соціальне виховання особистості в умовах Нової української школи. 

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Модель «Школа ціннісного самовизначення» як платформа розвитку соціальних 

компетентностей учасників освітнього процесу в умовах НУШ. 

Коваль Ольга Леонтіївна, директор опорного закладу «Оженинський НВК 

«Школа І-ІІІ ст.№2-ДНЗ (дитячий садок)» Острозької міської ради Рівненської 

області. 

 

Компетентнісний підхід до формування фахових компетентностей у вивченні 

циклу культурологічних дисциплін в Ужгородському інституті культури і 

мистецтв. 

Біланич Галина Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

соціокультурної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський 

інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. 
 

Розвиток толерантності як складової комунікативної компетентності 

освітнього персоналу. 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 

Толерантність до невизначеності як детермінанта забезпечення психологічного 

здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості. 

Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 

Розвиток професійної креативності як чинника забезпечення психологічного 

здоров’я персоналу освітніх організацій. 

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України.  
 



Чинники забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу на рівні 

організації 

Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології  Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. 

 

Діагностично-аналітичний комплекс «Персонал – Ψ» як цифровий засіб 

моніторингу ключових індикаторів соціальної компетентності вчителя НУШ». 

Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Реалізація компетентнісного підходу в системі інклюзивної освіти. 

Яценюк Лариса Іванівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та 

корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

Вплив соціальних компетентностей на успішне входження молодих педагогів в 

освітню організацію. 

Москальов Максим Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України.  

 

Розвиток соціальних компетентностей керівників освітніх організацій при 

подоланні професійних криз. 

 Москальова Алла Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України.  

 

Сучасний учитель - агент змін. 

Ворон Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Соціальна компетентність вчителя як складова професійно-педагогічної 

компетентності. 

Авдимирець Лілія Анварівна, старший викладач кафедри суспільно-

гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

Проективні методики у роботі з конверсійними симптомами. 

Павленко Тетяна Валеріївна, доцент Київського Національного авіаційного 

університету. 

 

Професійна адаптація педагога до змін інформаційного простору. 



Бордюк Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Розвиток психологічної компетентності консультантів центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників щодо професійного вдосконалення вчителів 

НУШ. 

Гордієнко Наталія Василівна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології управління, завідувач навчального відділу ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Соціальна компетентність особистості: теоретичні аспекти. 

Лавренчук Володимир Павлович, кандидат філологічних наук, завідувач, 

доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Формування соціальної компетентності у вихованні дітей. 

Паніна Лариса Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Соціальна компетентність як умова розвитку особистості педагога. 

Олійник Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Розвиток соціальної компетентності учителя нової української школи. 

Тишенко Лілія Романівна, доцент кафедри педагогіки, психології та 

корекційної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 
 

Технологія ненасильницького спілкування у розвитку соціальних 

компетентностей педагога. 

Денищук Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 
 

Невирішений конфлікт як джерело вигорання. 

Горова Олена Олександрівна, доктор психологічних  наук, професор кафедри 

психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. 

 



Ціннісні орієнтири інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут». 

Харченко Наталія Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Психологічна підготовка вчителів молодших класів до діяльності в умовах 

дистанційного навчання. 

Гуменюк Інна Аполлінарівна, аспірант кафедри психологія управління ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Психологічні особливості застосування коучингових технологій у діяльності 

педагога НУШ. 

Пінчук Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. 

 

Екологічне мислення у розвитку соціальних компетентностей фахівців 

соціономічних професій.  

Шапенко Наталія Вікторівна, здобувач вищої освіти спеціальності практична 

психологія Національного авіаційного університету. 

 

Психологічні особливості усвідомлення керівниками ЗПО необхідності 

позитивного іміджу освітньої організації. 

Казакова Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психологія управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. 

 

Soft Skills - необхідна складова успішної педагогічної діяльності. 

Лютко Оксана Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Процес розвитку громадянських та соціальних компетентностей педагогічних 

працівників для потреб Нової української школи у неформальній освіті: проєктна 

технологія навчання. 

Зиль Володимир Васильович, старший викладач кафедри філософії, 

економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Детермінанти безпеки особистості в освітньому середовищі. 

Рибальченко Олег Миколайович, аспірант кафедри психології і педагогіки 

Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». 



 

Об’єктивне ставлення як необхідна умова прояву конструктивної конфліктності 

у вчителя НУШ. 

Бортун Богдан Олександрович, аспірант кафедри психології і педагогіки 

Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». 

 

Передумови психологічного благополуччя вчителя НУШ. 

Васильченко-Деружко Катерина Анатоліївна, аспірант кафедри психології і 

педагогіки Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря 

Сікорського». 

 

Соціальні компетентності особистості - структура та сутнісне наповнення її 

компонентів. 

Усар Гаяна Ярославівна, аспірант ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. 

 

Соціалізація особистості здобувача освіти через використання сучасних 

інформаційних технологій. 

Крутова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Вплив соціальної компетентності педагога на побудову взаємин у спільноті 

здобувачів освіти. 

Абрамович Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, методист 

Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти.  

 

Розвиток соціальних компетентностей майбутніх соціальних працівників 

засобами народної творчості. 

Ковальчук Інна Вадисавівна, доцент Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 

Соціально-психологічні функції сучасних музейних інституцій. 

Цвілодуб Тетяна Іллівна, аспірантка Київського інституту сучасної психології 

та психотерапії. 

 

Психодіагностичний інструментарій для дослідження організаційно-

психологічних чинників здійснення кар'єри фахівців сфери креативних індустрій. 

Тиченко Марта Євгенівна, аспірантка Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України. 



 

Гендерні аспекти дослідження ставлення до грошей. 

Клименко Наталія Геннадіївна, аспірантка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 

 

Розвиток професійних компетентностей учителя в умовах НУШ. 

Прокопенко Олена Антонівна, старший викладач ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Успішна самореалізація особистості в суспільстві. 

Гук Вероніка Віталіївна, практичний психолог Мирогощанського ліцею 

Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області. 

 

Формування соціальної компетентності учнів педагогами спеціальної школи в 

умовах НУШ. 

Гузь Наталія Леонідівна, методист кабінету інноваційної діяльності та 

науково-дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

Психологічний супровід професійного самовизначення учнів в умовах реалізації 

Концепції "Нова українська школа". 

Кончаківський Костянтин Геннадійович, здобувач PhD з психології кафедри 

психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. 

 

Особливості взаємодії школи та сім'ї у забезпеченні психологічного благополуччя 

учнів підліткового віку. 

Коретник Вікторія Миколаївна, здобувач PhD з психології кафедри 

психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. 

 

Ціннісні орієнтації педагогічного працівника як чинник його соціальної 

компетентності 

Леденьова Лариса Леонідівна, здобувач PhD з психології кафедри психології 

управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Автентичність самопрезентації особистості педагогічного працівника: 

сутність і показники. 

Боднарчук Тимур Мирославович, здобувач PhD з психології кафедри 

психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. 



 

Гендерна компетентність як складова соціальної компетентності керівника 

Нової української школи. 

Рудь Олександр Степанович, здобувач PhD з психології кафедри психології 

управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Особливості особистісної готовності вчителя до взаємодії в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Спектор Світлана Борисівна, здобувач PhD з психології кафедри психології 

управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Психологічний супровід учасників освітнього процесу - вимушених переселенців з 

тимчасово окупованих територій.  

Коцар Наталія Олександрівна, здобувач PhD з психології кафедри психології 

управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Психологічне забезпечення розвитку стресостійкості учнів, які постраждали 

внаслідок військового конфлікту. 

Кравцова Олена Казимірівна, здобувач PhD з психології кафедри психології 

управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Копінг-стратегії у структурі соціальної компетентності дорослих учасників 

освітнього процесу. 

Кулаєва Тетяна Валеріївна, здобувач PhD з психології кафедри психології 

управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Теоретико-методологічні засади формування професійного бренду психолога.  

Лоленко Катерина Михайлівна, аспірантка Інституту психології ім. Г.С. 

Костюка НАПН України. 

 

Розвиток соціальних компетентностей як умова забезпечення психологічного 

благополуччя працівників сфери людина-людина. 

Нестеренко Олена Олександрівна, аспірантка ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

 

Модель психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ. 

Вронська Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, 

психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 



Особливості розвитку соціальних компетентностей педагогів в умовах НУШ. 

Антонюк Лілія Володимирівна, методист кабінету інноваційної діяльності та 

науково-дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти; 

Чаюк Тетяна Леонідівна, методист кабінету інноваційної діяльності та 

науково-дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

Викладання фізики в умовах НУШ.  

Кісєльова Ганна ЄвгеніЇвна, учитель фізики Наукового ліцею «Хортицька 

Національна Академія» Запорізької області. 

 

Детермінанти безпеки особистості в освітньому середовищі. 

Рибальченко Олег Миколайович, аспірант кафедри психології і педагогіки 

Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». 

 

Когнітивно-рефлексивний компонент лідерської позиції особистості в умовах 

змін. 

Танасійчук Володимир Іванович, докторант кафедри психології управління

 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

 

Майстер-клас «Розвиток особистісної готовності вчителя НУШ до 

попередження булінгу в закладі освіти». 

Киричук Людмила Євгеніївна, практичний психолог, здобувач PhD з 
психології кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. 
 

Майстер-клас «Створення безпечного освітнього середовища». 

Папуша Владислав В’ячеславович, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

26 листопада 2021 р. 

(ОЗ «Оженинський НВК «Школа І – ІІІ ступенів № 2 - ДНЗ  

(дитячий садок)» Острозької міської ради Рівненської області) 
(Просимо приєднатися за покликанням: https://meet.google.com/vce-dofq-arz) 

 

https://meet.google.com/vce-dofq-arz


ДИСКУСІЙНЕ КОЛО: 

Практичний досвід та завдання дослідно-експериментальної роботи 

в рамках інноваційно-дослідницького проєкту регіонального рівня 

з розвитку соціальних компетентностей особистості в умовах НУШ 

 

Вітальне слово.  НУШ у закладах освіти Острожчини. 

Самчук Віктор Михайлович, начальник управління освіти, молоді та спорту 

виконкому Острозької міської ради Рівненської області. 

 

Компетентність педагога - передумова успіху дитини. 

Кузьменко Наталія Володимирівна, головний спеціаліст управління освіти, 

молоді та спорту виконкому Острозької міської ради Рівненської області. 

 

Компетентність педагога - передумова успіху дитини. 

Коваль Ольга Леонтіївна, директор опорного закладу «Оженинський НВК 

«Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» Острозької міської ради Рівненської області. 

 

Соціалізація дітей та учнівської молоді, розвиток соціальних компетентностей 

педагогів в сучасному освітньому просторі. 

Гузь Людмила Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи опорного закладу «Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. №2 –ДНЗ» 

Острозької міської ради Рівненської області. 
 

Соціальна активність здобувачів освіти як один із основних індикаторів 

соціалізації особистості. 

Аношко Марія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи 

опорного закладу «Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» Острозької 

міської ради Рівненської області. 
 

Розвиток соціальних компетентностей дітей початкової школи в умовах НУШ. 

Олійник Світлана Миколаївна, завідувачка Стадницькою філією опорного 

закладу «Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» Острозької міської ради 

Рівненської області. 
 

Роль педагога-новатора у розвитку соціальних компетентностей на уроках 

англійської мови в умовах НУШ. 

Каплюк Валентина Анатоліївна, учитель англійської мови опорного закладу 

«Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» Острозької міської ради 

Рівненської області. 

Розвиток соціальних компетентностей на уроках польської мови з проєкцією на 

європейський освітній простір. 

Пушка Ірина Вячеславівна, учитель польської мови опорного закладу 

«Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» Острозької міської ради 

Рівненської області. 



 

Впровадження проєктних технологій на уроках словесності. 

Гіль Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури опорного 

закладу «Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» Острозької міської ради 

Рівненської області. 

 

Сучасні підходи розвитку соціальних компетентностей засобами музейної 

педагогіки. 

Журик Світлана Феофанівна, учитель історії, завідувачка музеєм села та 

школи опорного закладу «Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» 

Острозької міської ради Рівненської області. 

 

Розвиток соціальної компетентності учнів в умовах НУШ через тріаду «Школа-

сім’я-громадськість». 

Душкін Ірина Юріївна, соціальний педагог опорного закладу «Оженинський 

НВК «Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» Острозької міської ради Рівненської області. 

 

Школа-вчитель-учень в умовах НУШ. 

Киричук Світлана Олексіївна, практичний психолог опорного закладу 

«Оженинський НВК «Школа І-ІІІ ст. №2-ДНЗ» Острозької міської ради 

Рівненської області. 

 

Компетентність педагогічних працівників в умовах Нової української школи. 

Маслюковська Людмила Василівна, психолог Вараської гімназії  Вараської 

міської ради Рівненської області. 

 

Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних 

працівників в умовах Нової української школи. 

Степанова Людмила Сільвестрівна, практичний психолог Вараського ліцею 

№1 Вараської міської ради Рівненської області. 

 

Формування соціальної компетентності учнів з ООП в умовах спеціальної школи. 

Бобак Наталія Сергіївна, заступник директора з навчальної роботи КЗ 

«Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. 
 

Успішна самореалізація особисті в суспільстві в умовах впровадження НУШ. 

Зайцева Юлія Миколаївна, практичний психолог опорного закладу 

«Люхчанський ліцей» Сарненської міської ради Сарненського району 

Рівненської області. 

Психологічні засади компетентнісної освіти, спрямованої на успішну 

самореалізацію особистості в суспільстві. 



Ковба Оксана Миколаївна, соціальний педагог НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів(ліцей) – ДНЗ» ім. Т.Г.Шевченка  Острозького району Рівненської 

області. 
 

Психологічні аспекти розвитку соціальних компетентностей в освітньому 

просторі  Студянського ліцею. 

Камінська Тетяна Вікторівна, практичний психолог КЗ «Студянський ліцей 

Смизької селищної ради» Рівненської області; 

Моначина Людмила Григорівна, заступник з методичної роботи КЗ 

«Студянський ліцей Смизької селищної ради» Рівненської області; 

Кононюк Віта Вікторівна, директор ліцею КЗ «Студянський ліцей Смизької 

селищної ради» Рівненської області. 
 

Соціальна компетентність дефектологів. 

Долгих Анна Петрівна, учитель початкових класів КЗ «Клеванська спеціальна 

школа №1 І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. 
 

Шляхи підвищення соціальної компетентності вчителя-дефектолога. 

Штіль Світлана Юріївна, вчитель-дефектолог Рівненського НРЦ «Особлива 

дитина» Рівненської міської ради. 
 

Шляхи підвищення соціальної компетенції вчителя-дефектолога. 

Гунько Наталія Володимирівна, вчитель-дефектолог Клеванської спеціальної 

школи І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради. 
 

Емпатичне слухання як засіб удосконалення соціальної компетентності 

вчителя-дефектолога.  

Пашковець Олена Григорівна, вчитель корекції розвитку КЗ «Тучинська 

спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради. 
 

Шляхи підвищення соціальної компетенції вчителя-логопеда. 

Долгих Анна Петрівна, вчитель дефектолог КЗ «Клеванська спеціальна школа 

№1І-ІІІступенів» Рівненської обласної ради. 
 

Розвиток комунікативного аспекту як складової соціальної компетентності 

вчителя-логопеда. 

Киричук Оксана Василівна, заступник директора з виховної роботи КЗ 

«Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради. 

 

 

Ключові аспекти та функції соціальної компетентності вчителя логопеда у 

спеціальній школі. 



Санницька Ольга Іванівна, вчитель корекції мовлення КЗ «Тучинська 

спеціальна школа I-II ступенів» Рівненської обласної ради. 

 

Соціальна компетентність вчителя як складова професійно - педагогічної 

компетентності. 

Гаркава Богдана Богданівна, вчитель музичного мистецтва та логоритміки 

КЗ «Мізоцька спеціальна школа I-II ступенів» Рівненської обласної ради. 

 

Роль вчителя-сурдопедагога у розвитку соціальної компетентності школярів з 

вадами слуху. 

Янчук Надія Василівна, вчитель математики КЗ «Острозька спеціальна школа 

№1 І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. 

 

Соціальні компетентності вчителя-дефектолога як передумова вирішення 

проблем соціального виховання учнів.  

Кривоніс Руслана Сергіївна, асистент вчителя ОЗ «Зіньківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області. 

 

Соціальна компетентність логопеда як важлива умова ефективної корекційно-

розвивальної роботи з дітьми з органічними ураженнями нервової системи та 

порушеннями опорно-рухового апарату. 

Клубук Лілія Йосипівна, вчитель-логопед Рівненської обласної дитячої 

лікарні. 

 

Роль вчителя в розвитку соціальної компетентності учнів в умовах НУШ. 

Чирва Оксана Романівна, вчитель-логопед Загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 імені Короленка Рівненської міської ради. 

 

Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками 

Андрейковець Марія Юріївна, вчитель-логопед Березівського НВК «ЗНЗ I-III 

ступенів –ДНЗ»  Рокитнівської районної ради Рівненської області. 

 

Важливі аспекти розвитку соціальної компетентності вчителя – дефектолога. 

Тимчук Поліна Вікторівна, вчитель - дефектолог КЗ «Клеванська спеціальна 

школа №2» I - II ступенів Рівненської обласної ради. 

 

Соціальний складник професійної компетентності сучасного вчителя. 

Колодинська Ірина Вячеславівна, вчитель-дефектолог КЗ «Рівненський 

обласний навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради. 

Важливі аспекти соціальних компетентностей педагогів Нової української 

школи. 



Герасимчук Наталія Олександрівна, вчитель-логопед Рівненської ЗОШ №11 

Рівненської міської ради. 

 

Розвиток соціальної компетентності логопеда в умовах НУШ. 

Зубарук Ірина Аркадіївна, логопед Рівненської ЗОШ №3 Рівненської міської 

ради. 
 

Важливі аспекти розвитку соціальних компетентностей корекційних педагогів в 

умовах НУШ. 

Григор'єва Сніжана Іванівна, вчитель-логопед Рівненської ЗОШ І-ІІ ступенів 

№ 9 Рівненської міської ради. 
 

Розвиток соціальної компетентності педагога в умовах навчання дітей з 

особливими освітніми потребами  

Алексійчук Вікторія Петрівна, вчитель початкових класів, дефектолог КЗ 

«Клеванська спеціальна школа №1 І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. 
 

Шляхи підвищення соціальної компетентності вчителя дефектолога. 

Літвінова Анастасія Анатоліївна, вчитель корекційної освіти Рівненського 

навчально реабілітаційного центру «Особлива дитина» Рівненської міської 

ради. 

 

Роль соціальної компетентності педагога у корекційно-розвитковій роботі з 

дітьми з ООП. 

Фомін Юлія Василівна, вчитель-дефектолог КЗ «Ясининицький навчально-

реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради 

 

Розвиток соціальної активності та мобільності як одного з параметрів 

соціальної компетентності вчителя-логопеда. 

Горчак Юлія Яківна, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ 

«Мізоцька спеціальна школа І -ІІ ступенів» Рівненської обласної ради. 

 

Соціальна компетентність вчителя-дефектолога - складова успішної педагогіки 

партнерства. 

Джигирей Наталія Федорівна, вчитель-дефектолог КЗ «Рівненський обласний 

навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради. 

 

 

Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних 

працівників в умовах Нової української школи. 



Хомич Світлана Сергіївна, вчитель англійської мови Вололимирецького 

ліцею «Колегіум» Володимирецької селищної ради Рівненської області. 

 

Ключові компетентності соціальної компетентності. 

Микуш Аліна Петрівна, педагог-організатор Федорівської гімназії Вирівської 

сільської ради Сарненського району Рівненської області. 

 

Впровадження проєкту «Психологічні засади розвитку соціальних 

компетентностей педагогічних працівників в умовах НУШ». 

Борецька Ірина Степанівна, заступник директора з науково-методичної 

роботи Вербського ліцею Вербської  сільської   ради Дубенського району 

Рівненської області. 

 

Формування соціальних компетентностей логопеда. 

Беженар Яна Ігорівна, учитель-логопед Тишицького ліцей  Березнівської 

міської ради Рівненського району Рівненської області. 

 

Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних 

працівників в умовах Нової української школи. 

Цимбалюк Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів Симонівського 

НВК Гощанської сільської ради Рівненської області; 

Музичко Олена Іванівна, учитель початкових класів Вичівського ліцею 

Зарічненської ТГ Рівненської області; 

Мацевич Наталія Михайлівна, учитель початкових класів Курозванівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Курозванівської сілької ради Гощанського району  

Рівненської області; 

Кравчук Тетяна Степанівна, вчитель Клеванського ліцею № 2 Клеванської 

селищної ради Рівненського району Рівненської області; 

Кучинська Тетяна Миколаївна, педагог-організатор Перекальської гімназії 

Зарічненської селищної ради Рівненської  області; 

Гуменюк Марія Анатоліївна, директор Вербського ліцею Вербської сільської 

ради Дубенського району  Рівненської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 


