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ОРГАНІЗАТОР 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

За підтримки: 
 

Міжнародного проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних 

коледжах України» 

Партнери: 

Посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні 

Міністерство освіти і науки України 

Асоціація працівників аграрних навчальних закладів України 

«УКРАГРООСВІТА» 

Німецько-український агрополітичний діалог  

Український клуб аграрного бізнесу 

Національна академія педагогічних наук 

Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Сумський національний  аграрний університет 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного 

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ 

Мирогощанський аграрний коледж 

Липковатівський аграрний коледж 

Іллінецький державний аграрний коледж 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

17 жовтня 2019 року 

м. Київ, Науково-методичний центр ВФПО, конференц-зал №2 

 

09.00 - 9.30        Реєстрація учасників, ранкова кава 

9.00 - 9.50         Привітання та  введення в тематику 

9.50 - 10.30        Дуальна освіта Німеччини з позиції аграрної адміністрації 

10.30 -11.10 Дуальна освіта Німеччини з позиції роботодавців  

та навчальних підприємств 

11.10-11.30          Якість освіти як відповідь на виклик ринку праці 

11.30-12.30          Відкритий мікрофон 

12.30-13.00          Обід 

13.00 - 14.00 Відеоконференція з пілотними коледжами проєкту   

«Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних  

коледжах України (FABU)» 

14.00 - 15.30        Пленарне засідання  

15.30 - 16.00        Відкритий мікрофон. Виступи із залу, коментарі, запитання 

16.00 - 17.00        Невимушене спілкування з німецькими експертами 

 

 

Регламент 
 

Доповідь – до 10 хв. 

Виступ під час обговорення – до 5 хв. 

Повідомлення – до 2 хв. 

 

 

Контактні особи: 

+38044 242-35-68 

Чайковська Алла Борисівна 

Саєнко Людмила Ігорівна 

Стрішенець Юлія Олександрівна 
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Модератори Іщенко Тетяна Дем’янівна 

                   Ковтун Олена Анатоліївна 

 

Привітання та введення в тематику 

 

Іщенко Тетяна Дем’янівна, директор Науково-методичного центру вищої  

та фахової передвищої освіти 

 

Герман  Інтеманн, перший секретар 

Посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України 

 

Міністерство освіти і науки України 

Врублевська Олена Василівна, державний експерт, Директорат вищої освіти 

і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України 

 

Дуальна освіта Німеччини з точки зору аграрної адміністрації  

Сабіна Баум, Міністерство сільського розвитку, навколишнього середовища 

та сільського господарства федеральної землі Бранденбург 

 

Дуальна освіта Німеччини з точки зору роботодавців та навчальних 

підприємств  

Йорн Елерс, фермер, віце президент Спілки фермерів землі Нижня Саксонія 

 

Якість освіти як відповідь на виклик ринку праці 

Іщенко Тетяна Дем’янівна,  канд. пед. наук, професор, директор Науково-

методичного центру вищої та фахової передвищої освіти 

 

Соціальне партнерство у розвитку дуальної форми здобуття освіти майбутніх 

фахівців  

Радкевич Валентина Олександрівна, д-р пед. наук, професор, дійсний член 

НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук 

 

Перспективи дуальної освіти: виклики для університету чи вимога 

сучасності? 

Жмайлов Валерій Миколайович, канд. екон. наук, професор, проректор         

з науково-педагогічної та навчальної роботи Сумського національного 

аграрного університету  
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Практичні аспекти співпраці в галузі дуальної освіти групи підприємств 

компанії «Глобіно» та провідних закладів освіти України  

Повод Микола Григорович, д-р с.-г. наук, професор кафедри технології 

кормів та годівлі сільськогосподарських тварин Сумського національного  

аграрного університету,  

 

Розробка нормативно-правової бази для розгортання системи дуальної форми 

здобуття освіти в Україні 

Давліканова Олена, проєктний координатор Фонду Фрідріха Еберта 

Васильєва Тетяна Анатоліївна, д-р екон. наук, професор кафедри, директор 

Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені 

Олега Балацького,   

 

Стан, проблеми та перспективи впровадження дуальної освіти                          

в Таврійському державному агротехнологічному університеті  

Ломейко Олександр Петрович, канд. техн. наук, доцент, проректор                

з науково-педагогічної роботи Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 

Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти під час підготовки 

фахівців гуманітарних спеціальностей 

Світайло Ніна Дмитрівна, канд. філософ. наук, доцент, завідувач кафедри 

психології, політології та соціально-культурних технологій Сумського 

державного університету 

 

Агрокебети. Проєкт співпраці бізнесу та освіти 

Ковтун Олена Анатоліївна,  канд. екон. наук, доцент кафедри 

адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

Ініціатива «Літня школа» в аграрній політиці 

Ярошко Марія, заступник керівника проєкту Німецько-український 

агрополітичний  діалог (АПД) 

 

Співпраця, що приносить успіх (з досвіду підготовки фахівців за дуальною 

формою навчання у Глухівському агротехнічному інституті ім. С.А Ковпака 

Сумського національного аграрного університету) 

Литвиненко Анатолій Васильович, директор Глухівського агротехнічного 

інституту імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного 

університету 

 

Втілення в життя результатів проєкту – крок до ефективного фахового 

спеціаліста 
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Терновик Віктор Ярославович, директор Мирогощанського аграрного 

коледжу 

Нові підходи до підвищення кваліфікації викладачів (з досвіду проведення 

семінару за участі пані доктора Керсін Ваквіц)  

Пиндус Василь Васильович, директор Іллінецького державного аграрного 

коледжу 

 

Удосконалення освітнього процесу. Модернізація матеріально-технічної бази  

Липковатівського аграрного коледжу в рамках проєкту  

Таркан Микола Петрович, директор Липковатівського аграрного коледжу 

 

Нестача робочих кадрів – виклик для бізнесу  

Колеснікова Олена Валеріївна, заступник виконавчого директора 

Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств 

металургійного комплексу «Федерація металургів України» 

 

Підготовка кадрів для аграрної галузі за дуальною формою здобуття освіти 

Білоус Валентина Іванівна, заступник директора Чернятинського коледжу 

Вінницького НАУ 

 

Рівноправне партнерство заради розвитку фахової передвищої освіти 

Шишкіна Галина Валентинівна, директор ВСП «Бердянський коледж 

Таврійського ДАТУ» 

Ніколаєва Ірина Віталіївна, заступник директора з навчальної роботи     

ВСП «Бердянський коледж Таврійського ДАТУ»  

Кліменко Юлія Володимирівна, викладач ВСП «Бердянський 

коледжТаврійського ДАТУ» 

 

Дуальне навчання: зарубіжний досвід 

Каленський Андрій Анатолійович, д-р пед. наук, доцент завідувач 

лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах 

і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України,  

 

Компетентнісно орієнтована підготовка молодших спеціалістів: теорія і 

практика 

Лузан Петро Григорович, д-р пед. наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки 

фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України 
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Особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників     

в умовах дуальної форми здобуття освіти 

Кулалаєва Наталя Валеріївна, канд. хім. наук, доцент, завідувач лабораторії 

технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України 

 

Технологія дуального навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти 

Романова Ганна Миколаївна, д-р пед. наук, професор, заступник директора 

з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України,  

 

Технологія розвитку соціального партнерства в закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти за умови дуальної форми здобуття освіти 

Гоменюк Дмитро Васильович, канд. пед. наук, директор Навчально-

наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України 

 

Методика організації дуальної форми навчання для професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування та громадського 

харчування 

Герлянд Тетяна Миколаївна, канд. пед. наук, старший науковий 

співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України,  

 

Зарубіжний досвід організації дуальної форми навчання у професійній 

підготовці майбутніх кваліфікованих робітників 

Шимановський Марк Мусійович, канд. пед. наук, старший науковий 

співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України,  

 

Методика організації дуальної форми навчання для професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі 

Романов Леонід Анатолійович, науковий співробітник лабораторії 

технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України 
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Зарубіжний досвід розроблення навчально-методичних матеріалів                 

для підготовки фахівців за дуальною формою навчання 

Гайдук Ольга Володимирівна, науковий співробітник лабораторії технологій 

професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України 

 

Контроль та оцінювання результатів навчальної діяльності майбутніх 

кваліфікованих робітників за умови дуальної форми здобуття освіти 

Дрозіч Ірина Анатоліївна, канд. пед. наук, методист ДНЗ «Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти сфери послуг»,  

 

Дуальна форма здобуття освіти кваліфікованих робітників машинобудівної 

галузі 

Стрілець Олександр Іванович, аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти Національної академії педагогічних наук України 

 

Дуальна освіта як ефективний механізм партнерства аграрної освіти               

та підприємництва 

Гуртовенко Юрій Олександрович, заступник директора з навчально-

виробничої роботи Технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

національного НАУ 

 

Дуальна освіта як ефективний механізм партнерства аграрної освіти               

та підприємництва  

Брошков Михайло Михайлович, д-р вет. наук, професор, ректор Одеського 

державного аграрного університету  

Булишева Дар'я Володимирівна, канд. екон. наук, доцент, помічник ректора 

Одеського державного аграрного університету  

 

Чи буде дуальна освіта світлом у кінці тунелю? 

Іщенко Тетяна Дем’янівна, канд. пед. наук, професор, директор Науково-

методичного центру вищої та фахової передвищої освіти 

Чайковська Алла Борисівна, завідувач науково-методичного кабінету 

безперервного розвитку та освіти дорослих Науково-методичного центру 

вищої та фахової передвищої освіти 
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Особливості та специфіка впровадження дуальної освіти в українських 

реаліях 

Чалий В’ячеслав Іванович, Глухівський агротехнічний інститут                    

ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ 

 

Проблеми організації дуальної освіти в коледжах 

Глова Володимир Степанович, директор ВП НУБІП України «Заліщицький 

аграрний коледж ім. Є. Храпливого» 

 

Історичний досвід поєднання теоретичної та практичної підготовки фахівця   

в галузі садівництва та виноградарства 

Сопилюк Михайло Васильович, заступник директора з навчальної роботи 

ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» 

 

Технологія творчого саморозвитку особливості студента в умовах дуальної 

форми освіти 

Слободян Ольга Петрівна, канд. пед. наук, доцент, завідувач навчально-

виробничої практики ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж    

ім. Є. Храпливого» 

 

Проблеми та шляхи їх вирішення при впровадженні дуальної форми здобуття 

освіти у вищу школу 

Романенко Вікторія Миколаївна, канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Національного університету харчових технологій 

 

Впровадження елементів дуальної системи навчання під час підготовки 

кваліфікованих робітників швейної галузі 

Жила Лілія Алімовна, методист, «Полтавський центр професійно-технічної 

освіти ДСЗ» 

 

Перспективи розвитку дуальної форми освіти у підготовці фахівців              

для аграрного сектору економіки 

Чигринов Ігор Валерійович, викладач Вовчанського коледжу Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка 
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Роль практичного навчання студентів у процесі дуалізації освіти в Україні 

(на прикладі Екологічного коледжу Львівського НАУ) 

Панюра Ярослав Йосипович, канд. техн. наук, директор Екологічного 

коледжу Львівського НАУ 

Боруцька Юлія Зіновіївна, канд. геол. наук, викладач Екологічного коледжу 

Львівського НАУ 

Рибак Стефанія Богданівна, викладач-методист Екологічного коледжу 

Львівського НАУ 

 

Підвищення ефективності підготовки робочих кадрів шляхом впровадження 

дуального навчання в  аграрних закладах освіти 

Сівірін Ольга Миколаївна, Вовчанський коледж Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

 

Використання елементів дуальної освіти в процесі підготовки фахівців 

технічного аграрного спрямування 

Прищенко Костянтин Васильович, викладач вищої категорії, завідувач 

навчально-методичної лабораторії практичного навчання ВСП «Оріхівський 

коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» 

 

Впровадження елементів дуальної освіти під час підготовки фахівців 

економічного напрямку 

Прищенко Юлія Сергіївна, викладач вищої категорії ВСП «Оріхівський 

коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»  

 

Дуальна система підготовки фахівців для аграрного сектору економіки 

України 

Кропивко Сергій Володимирович, директор ВП НУБіП України «Боярський 

коледж екології і природних ресурсів» 

Гапонюк Наталія Петрівна, завідувач навчально-методичного кабінету    

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

 

Державна політика підвищення якості професійної підготовки фахівців на 

основі дуальної форми здобуття освіти 

Супрун В’ячеслав Васильович, канд. екон. наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти 

Університет менеджменту освіти НАПН України  
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Соціальне партнерство як запорука впровадження дуальної освіти в коледжі 

Бондаренко Ольга Михайлівна, заступник директора з навчальної роботи 

Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

 

Розвиток дуальної форми здобуття освіти в Житомирському національному 

агроекологічному університеті 

Скидан Олег Васильович, д-р екон. наук, професор, ректор Житомирського 

національного агроекологічного університету 

Бугайчук Віта Віталіївна, канд. екон. наук Житомирського національного 

агроекологічного університету 

 

Реформування освіти – шлях до запровадження в життя 

Костенко Тетяна Володимирівна, завідувач лабораторії ВП НУБіП України 

«Немішаївський агротехнічний коледж» 

 

Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду дуальної освіти 

Андросова Тетяна Василівна, канд. екон. наук, професор Харківського 

державного університету харчування та торгівлі 

Гринько П.Л. канд. екон. наук, доцент Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

Кот О.В. канд. екон. наук, доцент Харківського державного університету 

харчування та торгівлі 

 

Перспективи та проблеми впровадження дуальної освіти в Україні 

Білецький Е.В., д-р техн. наук, професор Харківського торгово-економічного 

інституту КНТЕУ 

Петренко О.В., канд. техн. наук, доцент Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

 

Запровадження елементів дуальної освіти в Україні: проблеми та принципи 

реалізації 

Гросул А.В., д-р екон. наук, професор Харківського державного університету 

харчування та торгівлі 

Синицина Г.А., канд. екон. наук, доцент Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 
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Використання дуальної системи освіти у підготовці фахівців із фінансів, 

банківської справи та страхування  

Лачкова В.М., канд. екон. наук, доцент Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

 

Якість освіти як пріоритет освітньої політики 

Саєнко Людмила Ігорівна, методист науково-методичного кабінету 

безперервного розвитку та освіти дорослих Науково-методичного центру 

вищої та фахової передвищої освіти 

 

Дуальна освіта як фактор модернізації партнерства закладів вищої освіти        

і підприємств  

Омельченко С.Б., канд. техн. наук, доцент Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

Горальчук А.Б., д-р техн. наук, професор Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

 

Взаємодія контролюючих органів та платників податків під час податково-

деліктного провадження 

Березенко Ірина Віталіївна, аспірант кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 

 

Про дуальну освіту в стратегії навчання 

Чернікова І.Б., канд. екон. наук, доцент Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

Кирильєва Л.О., канд. екон. наук, доцент Харківського державного 

університету харчування та торгівлі 

Полулях А.М., аспірант Харківського державного університету харчування 

та торгівлі 

 

 


