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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
 

Голова оргкомітету 
 

ПРОКОПЕНКО Іван 

Федорович 

- академік Національної академії 

педагогічних наук України, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди 
 

 

Співголови оргкомітету: 
 

НИЖНИК Олександр 

Степанович 

- кандидат юридичних наук, начальник 

Управління освіти адміністрації 

Основ’янського району Харківської міської 

ради. 

ПРОКОПЕНКО Ірина 

Андріївна 
– кандидат педагогічних наук, доцент,керівник 

науково-методичного тренінгового центру 

соціального та професійного розвитку 

людини Харківського національного 

педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди. 
 

 

Члени оргкомітету: 
 

 

ШТЕФАН Марина 

Владиславівна 
- аспірант, провідний спікер тренінгового 

центру соціального та професійного розвитку 

людини Харківського національного 

педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди. 

НАДТОЧІЙ Олена 

Іванівна 

- завідувач районного методичного центру 

Управління освіти адміністрації Основ’янського 

району Харківської міської, заслужений учитель 

України. 

ЧОБІТОК Лариса 

Володимирівна 
- методист вищої кваліфікаційної категорії 

районного методичного центру Управління 

освіти адміністрації Основ’янського району 

Харківської міської 

 



 
 

ПЕРЕБІГ СЕМІНАРУ 

22 КВІТНЯ 2020 РОКУ 
 

Відкриття науково-методичного семінару. 
 

Вітальне слово академіка Національної академії педагогічних наук 

України, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника народної 

освіти України, Почесного громадянина міста Харкова, міста Лохвиця Полтавської 

області, міста Ємільчене Житомирської області, ректора Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Івана Федоровича 

Прокопенка; кандидата юридичних наук та начальника Управління освіти 

адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради, кандидата 

юридичних наук Олександра Степановича Нижника. 
 

Програма для педагогів закладів дошкільної освіти 

Час Тема Лектор 

9:50-10:00 Відкриття семінару Ірина ПРОКОПЕНКО – кандидат 

педагогічних наук, доцент, керівник 

науково-методичного тренінгового 

центру соціального та професійного 

розвитку людини Харківського 

національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди 

10:00-10:40 М'яка адаптація дітей 

дошкільного віку до ЗДО 

Світлана БІЛОГУРОВА – завідувач 

ДНЗ №353 

10:40-  

11:20 

Особливості художньо-

продуктивної діяльності дітей 

старшого дошкільного віку у 

країнах східної Європи 

Марина ШТЕФАН, аспірант, 

провідний спікер тренінгового 

центру соціального та професійного 

розвитку людини Харківського 

національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди 

11:20- 

12:00 

Формування голосової культури 

у педагогічних працівників 

Людмила ПЕРЕТЯГА, доктор 

педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри спеціальної 

педагогіки Харківського 

національного педагогічного 

університету 

імені Г.С. Сковороди, 

керівник науково-методичної 

лабораторії з охорони, 

розвитку та вдосконалення голосу 

представників голосомовних 

професій 

Програма для педагогів закладів освіти 

13:00-13:40 Підвищення кваліфікації: 

виклики та перспективи 

Ольга БАШКІР, доктор 

педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри загальної 



 
 

педагогіки і педагогіки вищої 

школи ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

13:40-14:20 Використання цифрових 

технолгій під час освітнього 

процесу 

Ірина САНІНА, ХГ№12 

14:20-15:00 Участь батьків в освіті дитини: 

фінський досвід 

Волкова Яна, аспірант ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 



 
 

23  КВІТНЯ 2020 РОКУ 

 
Програма для педагогів закладів дошкільної освіти 

Час Тема Лектор 

9:50-10:00 Відкриття семінару Чобіток Лариса Володимирівна, 

методист вищої кваліфікаційної 

категорії районного методичного 

центру Управління освіти 

адміністрації Основ’янського 

району Харківської міської 

10:00-10:40 Наступність ЗДО і початкової 

школи 

Вікторія ЗУБКО, 

вихователь-методист вищої 

кваліфікаційної категорії 

ЗДО № 52 

10:40-  

11:20 

Дошкільна освіта для сталого 

розвитку 

Марина КОРДУБАН, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

теорiї i технологiй дошкiльної 

освiти та мистецьких дисциплiн 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

11:20- 

12:00 

Психотерапевтична роль арт-

педагогіки в умовах самоізоляції 

Тетяна ПАНЬОК, доктор 

педагогічних наук, кандидат 

мистецтвознавства, завідувач 

кафедри образотворчого мистецтва 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Програма для педагогів закладів освіти 

13:00-13:40 Нормалізація психоемоційного 

стану педагога 

Тетяна ГНІДА, кандидат 

педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії 

прикладної психології освіти 

Українського науково-методичного 

центру практичної психології 

соціальної роботи НАПН України 

13:40-14:20 Використання технології 

"Перевернутий клас" в умовах 

карантину 

Тетяна СОБЧЕНКО, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки 

вищої школи 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

14:20-15:00 Використання інтерактивних 

методів навчання  в початковій 

школі з метою розвитку 

ключових компетентностей 

молодшого школяра. 

Ольга БАРАНИЦЬКА, вчитель 

початкових класів, ХЗОШ  І-ІІІ 

ступенів №7 

 



 
 

 

 

 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університету  

імені Г.С. Сковороди 

 

http://hnpu.edu.ua/ 

 

 

Тренінговий центр 

соціального і 

професійного розвитку 

ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

 

https://www.facebook.com/Trai

ning.center.hnpu 

 

 

Управління освіти 

адміністрації 

Основ’янського району 

Харківської міської ради. 

https://ruocherv.klasna.com/ 

 

 

 

 

 

 

Науково-методичні 

семінари для 

педагогічних працівників 

закладів освіти «Діалоги 

про виховання» 

 

 @dialogues2020 

http://dialog2020.tilda.ws 
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