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умовах воєнного стану» 

ПРОГРАМА 
 
 

 



Організаційний комітет вебінару 

Сергеєва Лариса Миколаївна – завідувач кафедри професійної і вищої освіти 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

науковий консультант експериментального педагогічного майданчика,  м. Київ; 

Краснощок Інна Петрівна – доцент кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий керівник  

експериментального педагогічного майданчика, м. Кропивницький; 

Мірошниченко Катерина Борисівна – президент Громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти», науковий 

консультант експериментального педагогічного майданчика, м. Київ; 

Купрієвич Вікторія Олександрівна – доцент кафедри професійної і вищої 

освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, 

науковий консультант експериментального педагогічного майданчика, м. Київ; 

Алєксеєвець Вікторія Саввична – заступник директора з навчально-виховної 

роботи ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі», 

міжрегіональний  координатор експериментального педагогічного майданчика, м. 

Кропивницький; 

Романов Леонід Анатолійович – доцент кафедри професійної і вищої освіти 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, м. Київ. 

Цільова група: 

 

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ЦІПО (директори ЗП(ПТ)О,  

заступники директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О),  

педагогічні працівники закладів та установ професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Модератори: 
 

Вікторія КУПРІЄВИЧ,  

 

доцент кафедри професійної і вищої 

освіти Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, доцент, науковий 

консультант експериментального 

педагогічного майданчика 

 

 Вікторія АЛЄКСЕЄВЕЦЬ, 

 

заступник директора з навчально-

виховної роботи ДЗП(ПТ)О 

«Кропивницький професійний ліцей 

сфери послуг і торгівлі», 

міжрегіональний  координатор 

експериментального педагогічного 

майданчика 

КИЇВ – КРОПИВНИЦЬКИЙ – ЧЕРНІВЦІ – ОДЕСА  – ХАРКІВ – СУМИ 



Програма та регламент проведення 

панорамного вебінару 
«Soft skills: практики формування в умовах воєнного стану» 

Дата: 13 квітня 2022 року, початок о 12:00 

Хвилина мовчання 

Привітання учасників вебінару: 

1.  Шумік Ірина Володимирівна, генеральний директор Директорату 

професійної освіти МОН України, кандидат наук з державного управління 

12:05 ‒ 12:10 

2.  Кириченко Микола Олексійович, ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії,  член-

кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, місто-

герой Київ; 

12:10 ‒ 12:15 

3.  Шолудько Алла Петрівна, директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Кіровоградській області, місто 

Кропивницький; 

12:15 ‒ 12:20 

4.  Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, місто 

Чернівці; 

12:20 ‒ 12:25 

5.  Лазарєва Тетяна Олександрівна, директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти в Одеській області, місто-герой 

Одеса; 

12:25 ‒ 12:30 

6.  Русланова Тетяна Олександрівна, директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Харківській області, місто-герой 

Харків; 

12:30 ‒ 12:35 

7.  Самойленко Наталія Юріївна, директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області, кандидат педагогічних 

наук, місто Суми. 

12:35 ‒ 12:40 

Панельна дискусія: 

1.  Формування м’яких навичок у здобувачів освіти через застосування 

тренінгових технологій 

Абрамова Оксана Віталіївна, доцент кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, доцент, м. 

Кропивницький; 

12:40 ‒ 12:50 

2.  Формування необхідних м’яких навичок в стресових ситуаціях 

Пуляк Ольга Василівна, доцент кафедри теорії та методики 

технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, доцент, м. 

Кропивницький; 

12:50 ‒13:00 



3.  Волонтерський рух дієвий засіб набуття соціальних навичок soft skills 

Сікірніцький Сергій Володимирович, директор Державного професійно-

технічного навчального закладу «Сумське вище професійне училище 

будівництва і дизайну», м. Суми; 

13:00 ‒ 13:10 

4.  Формування професійних навичок soft skills засобами дистанційного 

навчання під час воєнного стану 

Докторович Валерія Миколаївна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва 

і дизайну», м. Суми; 

13:10 ‒ 13:20 

5.  Логістика формування м’яких навичок кваліфікованих робітників в 

умовах воєнного стану 

Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, м. Чернівці 

Нікішина Олеся Валентинівна, директор Вищого професійного училища 

№ 3, м. Чернівці; 

13:20– 13:30 

6.  Навички soft skills в умовах воєнного стану 

Горбачова Тетяна Вікторівна, директор ДНЗ «Одеський професійний 

ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського», м. Одеса; 

13:30 ‒ 13:40 

 

7.  Гуманітарні проекти: від ідеї до реалізації 

Алєксеєвець Вікторія Саввична, заступник директора з навчально-

виховної роботи ДПТ(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери 

послуг», м. Кропивницький. 

13.40 – 13:50 

Підведення підсумків 

 Обмін думками. Підписання меморандумів про співпрацю. 

Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої 

освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор, науковий консультант ЕПМ, м. Київ; 

Муранова Наталія Петрівна, проректор з науково-педагогічної, освітньої 

роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, м. Київ; 

Ткаченко Ніна Григорівна, директор ДНЗ «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської 

області», слухачка курсів підвищення кваліфікації Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України. м. Харків; 

Романова Ганна Миколаївна, професор кафедри професійної і вищої 

освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор, м. Київ; 

Краснощок Інна Петрівна, доцент кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Центрально-українського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, доцент, 

науковий керівник  ЕПМ, м. Кропивницький. 

13:50 ‒ 14:10 

 

https://drive.google.com/file/d/0B34KZFqaGoAyRFpULWU1elF6VWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B34KZFqaGoAyRFpULWU1elF6VWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B34KZFqaGoAyRFpULWU1elF6VWs/view?usp=sharing

