
 

Всеукраїнська наукова конференція  

“Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» 

Місце проведення Науково-методичний центр ВФПО 

Адреса: вул. Смілянська 11, Київ  

Дата проведення: 18 червня 2020р. в онлайн-режимі на платформі Webex Conference 

 

  

10:00–10.10 Відкриття та введення в тематику 
Тетяна Іщенко, к.п.н., професор, 

директор Науково-методичного 

центру ВФПО 

10:10–10.30 

Формування інноваційного фахівця- 

ключове завдання фахової передвищої 

освіти 
 

 

Василь Кремень, д.філос.н., 

професор, академік Національної 
академії наук України, дійсний член 

(академік) Національної академії 

педагогічних наук України, 
президент Національної академії 

педагогічних наук України 
 

10:30–10:40 
Нагородження переможців конкурсу 

«Педагогічний ОСКАР-2020» 

Василь Кремень, голова конкурсу. 

Ніна Лихогод, Науково-
методичний центр ВФПО, 
секретар конкурсу 
 

10:40–11:00 
Про хід імплементації закону України «Про 

фахову передвищу освіту України» 

Олег Шаров, к.ф.-м.н., доцент, 

генеральний директор директорату 

вищої освіти і освіти дорослих МОН 
України 

 

 Відкритий мікрофон  (питання в чаті, 15 хв) 
 

11:15–11:30 

Співпраця закладів професійної та 

фахової освіти у підготовці 
кваліфікованого персоналу для потреб 
економіки 

Людмила Шевчук, к.п.н., доцент, 
директор Науково-методичного 
центру професійно-технічної 
освіти та підвищення кваліфікації 

інженерно-педагогічних 
працівників у Хмельницькій 
області 

11:30–11:45 
Розвиток фахової передвищої освіти в 
умовах трансформаційних змін 

Валентина Радкевич, д.п.н., 
професор, директор Інституту 
професійно-технічної освіти 

Національної академії 
педагогічних наук України 

11:45–12.00 

Формування ціннісного світогляду 
студентів у процесі професійної 
підготовки 

Руслан Сопівник, д.п.н., доцент, 
завідувач кафедри педагогіки 
НУБіП України 

12:00–12:15 
Фахова передвища освіта. Тенденції 
розвитку. 

Микола Хоменко, к. п.н.,заступник 

директора Науково-методичного 

центру ВФПО 
 

 

12:15–12:30 Проблеми нормативного забезпечення Володимир Зелений, к.і.н., 



освітнього процесу у фахових коледжах координатор сектору фахової 

передвищої освіти Науково-

методичної ради МОН України, в.о.  

директора Верхньодніпровського 
коледжу Дніпровського ДАЕУ 

 

12:30–12:45 

Теоретичні основи оцінювання якості 
підготовки фахівців у закладах фахової 

передвищої освіти  

Петро Лузан, д.п.н., професор, 
головний науковий співробітник 
лабораторії науково-методичного 

супроводу підготовки фахівців у 
коледжах і технікумах Інституту 

 
Відкритий мікрофон 
 (питання в чаті, 15 хв) 

 

( З досвіду роботи, до 10 хв) 

13:00–13:10 
Місце фахового коледжу в системі 

освіти України 

Володимир Стасюк, директор 

Івано-Франківського базового 

медичного коледжу 

13:10–13:20 

Особливості підготовки  кадрів в умовах 

реформування фахової передвищої і 

професійної освіти та галузі  

 

Йосип Кібітлевський, директор 

Барського коледжу транспорту та 
будівництва Національного 
транспортного університету 

13:20–13:30 
Проблематика та перспективи розвитку 
фахової передвищої освіти 

Володимир Альохін, к.с-г.н., 
доктор філософії в галузі 
державного управління, в.о. 
директора ВП НУБіП України 

«Немішаївський агротехнічний 
коледж» 

13:30–13:40 

Практичне навчання в закладах фахової 

передвищої і професійно-технічної 

освіти – реалії та перспективи 

Ігор Тринів, директор 
Рогатинського державного 
фахового коледжу 

13:40–13:50 

Організація навчально-методичної 

роботи фахового коледжу в 

інформаційно-мережевій системі 

«ICIoud» 

 

Микола Стаднік, методист 

Новоград-Волинського медичного 

фахового коледжу Житомирської 

обласної ради, переможець 

конкурсу «Педагогічний ОСКАР–

2020» 

13:50–14:00 

Електронні освітні ресурси – умова 

інноваційного розвитку фахового 
коледжу 

Наталія Косенчук, викладач ВСП 

«Ногайський фаховий коледж 
Таврійського ДАТУ імені Дмитра 
Моторного», переможець 
конкурсу «Педагогічний ОСКАР–

2020» 

 
Відкритий мікрофон 
(питання в чаті,10 хв) 

 

 Завершення конференції  
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