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Р Е ГЛ А М Е Н Т Р О Б О ТИ  П Е Д А ГО ГІЧ Н И Х  Ч И ТА Н Ь

14 березня 2014 о.

9 :0 0 - 10:00 реєстрація учасників педагогічних читань
9:00 -  10:30 презентаційні сесії

10:30 -  13:00 пленарне засідання
13:00 -1 4 :0 0  кава-чай
14:00- 16:00 секційні засідання
15:00 -  16:00 круглий стіл
16:00 -  18:00 педагогічна майстерня (майстер-класи)
18:00-19:00 вечірня кава

15 березня 2014 в.

10:00 -  11:30 круглий стіл
11:30 -  12:30 магістер-проект
12:30 -  13:00 кава-чай
13:00 -  14:30 секційні засідання
14:30 -  15:00 заключне пленарне засідання

Місце проведення: м. Київ, Національний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова:

14.03.2014 р. -  центральний корпус, вул. Пирогова, 9
15.03.2014 р. -  центральний корпус, вул. Пирогова, 9; гуманітарний корпус, вул. 

Тургенєвська, 8/14

пленарне засідання 
секція 1

секція 2

круглий стіл 1 
круглий стіл 2 
педагогічна майстерня 
< майстер-класи) 
магістер-проект 
заключне пленарне засідання

тривалість виступів:

- на пленарному засіданні 10 -  15 хв.
- на секційному засіданні 7 - 1 0  хв.

Робочі мови: українська, англійська, російська

Допоміжна ооганЬаиійпа група -  магістранти 8.18010021 -  Педагогіка вищої школи:
О.Беньковський, М.Беседіна, Д.Бєлоглазенко, Я.Бойко, Я.Власенко, Г.Мацюк, О.Ніколаснко, 
А.Орлюк, А.Поліщук, Л.Сінякова, В.Раздольська, Д.Хоркін

ауд. 231, центральний корпус; 
ауд. 231 (перший день), центральний корпус; 
ауд. 3-9 (другий день), гуманітарний корпус; 
ауд. 340 (перший день), центральний корпус; 
ауд. 3-4 (другий день), гуманітарний корпус; 
ауд. 232 (перший день), центральний корпус 
ауд. 340 (другий день), центральний корпус

ауд. 340, центральний корпус; 
ауд. 340, центральний корпус; 
ауд. 3-9, гуманітарний корпус
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П ЛЕН А Р Н Е ЗАСІДАННЯ

14 березня 2014 р.
10:30-13:00 вул. Пирогова, 9, ауд. 231

Привітання учасників Ш  Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань
Розвиток магістратури в контексті Педагогічної конституції Європи

Андрущенко Віктор Петрович -  доктор філософських наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН 
України, ректор Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти
Луговий Володимир Іларіонович -  доктор педагогічних 
наук, професор, академік НАПН України, перший віце- 
президент НАПН України
Таланова Жанна Василівна -  доктор педагогічних наук, 
доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти 
НАПН України

Професійно-економічна підготовка майбутнього педагога у  напрямі європейської
інтеграііії

Иадалка Олег Семенович -  доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, перший 
проректор з організації навчально-виховної роботи і 
економіки Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Упровадження педагогічної інноватики в практику магістерської підготовки
Дем’яненко Наталія Миколаївна -  доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології 
вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Науково-педагогічна діяльність кафедри педагогіки Київського університету: історико-
педагогічна аналітика, реалії і перспективи

Марушкевич Алла Адамівиа - доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

Психолінгвістичні й нейролінгвістичні основи підготовки магістрів в Україні
Калмикова Лариса Олександрівна -  доктор психологічних 
наук, професор, академік МАНПО, завідувач лабораторії 
“Психолінгвістика розвитку” ДВНЗ “Переяслав- 
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди”
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Актуалізація самовиховання магістрантів у  демократичному суспільстві
Тхоржевська Тетяна Дмитрівна -  доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри психології та педагогіки 
Київського національного лінгвістичного університету

Інформаційні технології у  підготовці магістрів
Майборода Олена Вікторівна - кандидат педагогічних наук, 
професор, директор Інституту відкритої освіти Університету 
«Україна»

Проекти розвитку магістратури на сторінках тижневика «Освіта»
Коноваленко Ольга Степанівна -  головний редактор 
Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта»
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П Р Е З Е Н ТА Ц ІЙ !«  СЕСІЇ

Сесія І. Кафедрі педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова -  15 
років. Навчально-методична, виховна і наукова діяльність кафедри.

Сесія II. Компетентнісно-контекстна підготовка в магістратурі «Педагогіка вищої 
школи» Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Сесія III. Презентаційна сесія Наукової бібліотеки НПУ імені М.П.Драгоманова. Наукові 
й навчально-методичні публікації з проблем магістерської підготовки.

Сесія IV. Установи і кафедри-партиери:
- кафедра загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.І’.Короленка (завідувач -  Бойко А.М., доктор 
педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України);

- кафедра психології і педагогіки Київського національного лінгвістичного 
університету (завідувач -  Бондаренко О.Ф., доктор психологічних наук, професор, член- 
кореспондент НАПН України);

- відділ теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН 
України (завідувач -  Онкович Г.В., доктор педагогічних наук, професор);

- лабораторія історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (завідувач -  
Дічек Н.Г1., доктор педагогічних наук, професор);

- Вища педагогічна школа, м. Плоцк, Польща (ректор -  Збігнєв Крушевський, 
доктор педагогічних наук, професор; декан педагогічного факультету -  Йозеф 
Полтужицький, доктор педагогічних наук, професор, професор Варшавського 
університету).

Сесія V. Наукові проекти:

- «Співставність змісту і термінів міжнародних програм магістерського рівня»;
- «Тьюторство як засіб інтернаціоналізації магістратури»;
- «Педагогічна інноватика в практиці вищої школи.
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СЕК ЦІЙ Н І ЗАСІДАНН Я

14 березня 2014 р. 
14:00-16:00

15 березня 2014 р. 
13:00-14:30

Наукові напрями:

Керівники:

Секретар:

СЕКЦІЯ 1

вул. Пирогова, 9, ауд. 231 (центральний корпус)

вул. Тургенєвська, 8/14, ауд. 3-9 (гуманітарний корпус)

студентоцентрованість і суб 'єкт-суб 'єктна взаємодія 
учасників педагогічного процесу як сутнісні ознаки 
магістратури;
- компетентнісно-контекстна модель магістерської підготовки 
та організація квазіпрофесійної діяльності магістрантів;
- тенденції диверсифікації магістратури за професійним і 
науковим спрямуванням;
- розвиток і модифікація інваріантної та варіативної складових 
магістерських навчальних планів і програм;
- якість магістерської підготовки в умовах трансферно- 
кредитної системи навчання;

- student centered learning and subject-subject interaction o f  
participants o f  educational process as essential features o f  the 
Magistracy;
- competency-contextual model o f  master's training and organization 
o f  quasi-professional activities o f  undergraduates;
- diversification tendencies o f  the magistracy fo r  professional and 
scientific purposes;
- the development and modification o f invariant and variant 
components o f Masters curriculum and programs;
- the quality o f master's training in the conditions o f transfer and credit 
system o f education.

Дем’яненко Наталія Миколаївна -  доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; 
Майборода Олена Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, 
професор, директор Інституту відкритої освіти Університету 
«Україна»;

Кравченко Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
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СЕКЦІЯ 2

14 березня 2014 р. 
14:00-16:00

15 березня 2014 р. 
13:00 — 14:30

Наукові напрями:

Керівники:

Секретар:

вул. Пирогова, 9, ауд. 340 (центральний корпус)

вул. Тургеневеька, 8/14, ауд. 3-4 (гуманітарний корпус)

- упровадження педагогічної інноватики у  зміст освітнього 
процесу магістратури;

реалізація професійно-педагогічного, андрагогічного і 
герогогічного підходів у  магістерських програмах другої вищої 
освіти;
- співставність змісту і термінів міжнародних програм 
магістерського рівня;
- інституціональна мобільність, спільне розроблення та взаємне 
визнання документів магістерської підготовки;
- тьюторство як засіб інтернаціоначізаціїмагістратури;

- implementation o f  educational innovation in the content o f  
educational process o f  the Magistracy;
- realization o f  professional and pedagogical, andragogical and 
gerohogical approaches in the Master's programs o f  the second higher 
education;
- comparability o f  content and terms o f  international master level 
programs;
- institutional mobility, jo in t development and mutual recognition o f  
documents o f  Master training;
- tutoring as a way o f  internationalization o f the Magistracy.

Тхоржевська Тетяна Дмитрівна -  доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри психології і педагогіки Київського 
національного лінгвістичного університету;
Мельникова Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова;

Багрій Тетяна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова.



СЕКЦІЙНІ ДОПОВІДІ

Психологія педагогічної фасилітації як складова магістерської підготовки фахівців 
гуманітарного профілю
Авдеева Ірина Миколаївна -  кандидат психологічних наук, доцент, проректор з наукової 
роботи Севастопольського міського гуманітарного університету

Неконфронтаційна солідарність — ціннісно-змістовий орієнтир квазіпрофесійної 
діяльності магістрантів
Авдеева Ірина Миколаївна -  кандидат психологічних наук, доцент, проректор з 
наукової роботи Севастопольського міського гуманітарного університету 
Пономаренко Ірина Львівиа -  кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
загальної психології Севастопольського міського гуманітарного університету

Впровадження педагогічної інноватики у  зміст освітнього процесу магістратури 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
Авраменко Квітоелава Богданівна -  докторант Інституту вищої освіти НАПН України, 
доцент кафедри методики початкової освіти Миколаївського національного університету 
імені В.О.Сухомлинського

Інституціональна мобільність магістерських програм у  транснаціональному просторі 
вищої освіти
Авшенюк Наталія Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Реалізація принципу методичної варіативності у  підготовці магістрантів
Адоніна Лариса Валеріївна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської
мови та іноземної літератури Севастопольського міського гуманітарного університету

Педагогічна інноватика у  змісті освітнього процесу магістратури
Акініна Наталія Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Ознайомлення студентів-магістрантів з сучасним станом та перспективами 
природоохоронної роботи в ДНЗ
Андреева Тамара Титівна -  кандидат філософських наук, доцент кафедри педагогіки та 
методики дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»

Особливості формування та розвитку естетичної культури магістрів 
Андрущенко Тетяна Іванівна -  доктор філософських наук, професор, зав. кафедри етики 
та естетики Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова

Політична психологія в стратегії підготовки магістрів
Андрущенко Тетяна Вікторівна -  доктор політичних наук, професор, зав. кафедри 
політико-психологічних проблем суспільного розвитку Інституту соціології, психології та 
соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова
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Подготовка педагога к развитию математических способностей школьников и 
студентов в системе «школа-вуз»
Анциферова Лариса Михайловна -  старший преподаватель кафедры математического 
анализа ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»

Еволюція ментальності студентів: від бакалавра до магістра
Артюшенко Оксана Миколаївна -  аспірантка Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова

Стан упровадження педагогічної інноватики в освітній процес вищих навчальних закладів 
України
Багрій Тетяна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Ідея автономії університету у  творчому доробку М.І.Пирогва
Багрій Тетяна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова
Мусійчук Ольга Петрівна -  вчитель німецької мови в початкових класах Павлівської 
ЗОШ І-І1 ст. Погребищенського району, Вінницької області

Магістерські програми: Україна-Польща (компаративний аналіз)
Бак Мирослав - здобувач Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Формування медіакультури сучасного фахівця бібліотечної справи
Балабанова Катерина Євгенівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри педагогіки та психології професійної освіти Інституту післядипломної освіти 
інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО» НАПН України

Диагностика саморазвития конкурентного ресурса личности
Баранов Владимир Владимирович -  кандидат педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет»

Братські школи як передумова становлення вищої освіти в Україні (XVI - XVII ст.) 
Беньковський Олександр Сергійович -  магістрант спеціальності «Педагогіка вищої 
школи» Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Инженерная компетентность как новое требование профессионального образования 
Белоновская Изабелла Давидовна -  доктор педагогических наук, профессор кафедры 
теории и методологии образования ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»

Методи контролю якості знань студентів вищих навчальних закладів
Беседіна Марія Олександрівна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи»
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Стратегія розвитку магістратури у  вищих навчальних закладах Австрії
Биндас Олена Миколаївна -  аспірант кафедри дошкільної та початкової освіти
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
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Тренінгові технології у  педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу 
Бєлоглазенко Дар’я Сергіївна -  магісгрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Німецька вища освіта: альянс професійності й академічності на магістерському рівні 
Благініна Світлана Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Формування світоглядної культури майбутніх вчителів засобами мистецтва
Бойко Ярослав Вікторович -  магістрант спеціальності «Педагогіка вищої школи»
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Теоретичний аналіз управління розвитком дошкільного навчального закладу 
Большукіна Аліна В’ячеславівна -  методист КВНЗ «Харківська академія неперервної 
освіти»

Створення освітньо-рефлексивного середовища як умова формування науково- 
дослідницької компетентності майбутніх економістів
Борисенко Лариса Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та психології Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Системний підхід до визначення змісту формування комунікативних умінь у  майбутніх 
пілотів
Бродова Олеся Володимирівна -  аспірант Кіровоградської льотної академії 
Національного авіаційного університету

Особливості патріотичного виховання сучасної студентської молоді
Бояринцев Олег Анатолійович -  здобувач Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова

Методична підготовка магістрів правознавства до викладання правознавства у  вищій 
школі
Булда Анатолій Андрійович -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін Інституту політології та 
права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Технології психологічної герменевтики у  роботі з неповнолітніми
Ванда Наталія Василівна -  аспірант Інституту психології імені Г.С.Костюка 
НАПН України

Роль магістратури у  розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи 
Варецька Олена Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 
відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Міжнародні магістерські програми в системі вищої освіти України
Вашкевич Віктор Миколайович -  доктор філософських наук, професор, професор 
кафедри методології науки та міжнародної освіти Інституту магістратури, аспірантури і 
докторантури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Особливості підготовки магістрів з політичних наук
Ваіценко Ольга -  аспірантка Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова
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Історико-педагогічний досвід викладання дисциплін фольклористичного циклу у  змісті 
професійної підготовки магістрантів-словесників
Вовк Мирослава Петрівна -  кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НА.ПН України

Рівень академічної свободи в системі підготовки магістрів з політичних та правових 
наук
Гавронська Тетяна Володимирівна -  здобувач Національного педагогічного 
університету імені М.ІІ.Драгоманова

Теорія прийняття рішень у  професійній підготовці майбутніх фахівців ІТ-сфери 
Гейлик Анастасія Вадимівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики 
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича- 
Сагайдачного

Магістратура з економіки і бізнесу: потреба та специфіка підготовки кадрів 
Гераеименко Андрій -  здобувач Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Інформаційно-комунікативні технології як педагогічна умова ефективної професійної 
підготовки магістрантів
Годлевська Катерина Василівна -  молодший науковий співробітник відділу 
інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України

Філософія освітнього консенсусу для магістрів
Гритор Олег -  доцент Черкаського національного технічного університету

Формування готовності юнаків шкіл-інтернатів до виконання ролі с ім ’янина: 
теоретичний аспект
Грітчина Анна Іванівна -  аспірант лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного 
типу Інституту проблем виховання НАПН України

Блок соціально-гуманітарних дисциплін у  країнах Організації Економічної Співпраці і 
Розвитку ( ОЕСР)
Дебіч Марія Андріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін, мов та фізичного виховання Київського медичного університету УАНМ

Проблематика наукових розвідок у  контексті магістерської підготовки майбутніх 
соціальних педагогів
Демченко Олена Петрівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної і 
соціальної педагогіки та психології Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка

Екологічна культура випускника вузу: рівень для магістра
Дербак Микола Юрійович -  директор Національного парку «Синевір»

Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей
Деркач Тетяна Михайлівна -  докторант Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова
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Планування навчальних результатів -  передумова успішності студентів ВНЗ 
Дибкова Людмила Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
інформатики Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Оптимізація процесу підготовки майбутнього викладача ВНЗ засобами інтерактивних 
педагогічних технологій навчання
Дівінська Наталя Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти 
НАПН України

Здоров 'я як цінність для всіх
Дідков Олександр Михайлович -  здобувач Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Естетика в предметній галузі магістратури: особливості викладання 
Добровольська Оксана Миколаївна -  здобувач Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова

Мовна підготовка магістрів: національний та міжнародний контекст
Дребніцька Катерина -  аспірант Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова

Мас-медіа як комунікаційна форма вираження медіа культури
Духаніна Наталя Мар’янівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської 
мови № 3 Національного технічного університету України „КПІ”

Програма формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 
Журавська Лариса Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки і психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана»
Остапенко Ельвіра Олексіївна -  викладач кафедри іноземних мов ФЕФ ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Фізична культура та спорт як запорука здорового способу життя студентів 
Завальнюк Ірина -  здобувач Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Условия и факторы формирования личности пилота
Задкова Елена Владимирова - методист кафедры летной эксплуатации, аэродинамики и 
динамики полета Кировоградской летной академии Национального авиационного 
университета

Організаційно-управлінська і науково-викладацька діяльність М. М. Грищенка 
Заріцька Євгенія Володимирівна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої 
школи» Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Матеріальне забезпечення інноваційних технологій навчання іноземної мови у  
магістратурі ВНЗ МВС України
Зеленська Олена Піменівна -  доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних 
мов Львівського державного університету внутрішніх справ

ІЗ



Інноваційні педагогічні технології в магістратурі педагогічного університету 
Зіненко Едуард Вікторович -  магістрант спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Образовательное пространство МДЦ «Артек» как ресурс развития личности 
Иванова Любовь Анатольевна -  кандидат педагогических наук, начальник научно- 
методического отдела Международного детского центра «Артек»

Аспекты качества образования по магистерским программам при использовании в 
учебном процесс кредитных единиц
Исаева Екатерина Юрьевна -  кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии и психологии управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации

Сучасна підготовка магістрантів аграрного менеджменту
Іванова Юлія Ігорівна -  кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри 
вищої математики ім. М.П.Кравчука Національного університету біоресурсів і 
природокористування України

Професійний артистизм в педагогічній підготовці майбутніх вчителів гуманітарних 
дисциплін
Ільченко Анна Володимирівна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Формування інноваційного потенціалу майбутніх магістрів спеціальності «Управління 
навчальним закладом»
Калаиінікова Світлана Андріївна -  доктор педагогічних наук, професор, перший 
заступник з науково-дослідної роботи директора інституту вищої освіти НАПН України

Психолого-педагогічні принципи комунікативної взаємодії викладача і магістранта в 
освітньому процесі ВНЗ
Калмиков Георгій Валентинович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
практичної психології Донбаського державного педагогічного університету (Україна), 
член-кореспондент МАНПО (Росія)

Аксіологічні засади підготовки магістрів в умовах інноваційних педагогічних технологій 
Калюжна Тетяна Григорівна -  кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України

Современный педагог и ценности Монтессори-образования
Каргапольцева Дарья Сергеевна -  аспирант кафедры теории и методологии 
образования ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»

Формирование инновационной образовательной среды взаимодействия общего, 
дополнительного и профессионального образования в пространстве университетского 
округа
Каргапольцева Наталья Александровна -  доктор педагогических наук, профессор 
кафедры теории и методологии образования ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет»
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Педагогическая алгедоника в воспитательном процессе высшей школы 
Каргапольцев Сергей Михайлович -  доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей педагогики ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»

Нанотехнології для магістрів
Касьяпов Дмитро Васильович -  здобувач Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Менеджмент міжнародних освітніх магістерських програм
Кивлюк Ольга Петрівна -  доктор філософських наук, старший науковий співробітник, 
професор кафедри методології науки та міжнародної освіти Інституту магістратури, 
аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Качество образования как аксиологический вектор развития российской 
образовательной системы
Кирьякова Аида Васильевна -  доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и методологии образования ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет»

Про деякі невідкладні завдання магістерської підготовки кадрів: формування нелінійного 
мислення
Кичкирук Тетяна -  викладач Національного університету біоресурсів та технологій

Теоретичне обгрунтування процесу управління університетами підросійської України у  
педагогічній думці другої половини X IX  -  початку X X  століття
Кірдан Олена Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини

Методична характеристика курсу «Дидактика» в контексті підготовки студентів 
магістратури до викладання педагогічних дисциплін
Кіт Галина Григорівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та 
початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського

Підготовка іноземних студентів у  ВНЗ України як перспективний напрям розбудови 
системи національної освіти
Кобченко Вікторія Іванівна -  науковий співробітник відділу теорії та методології 
гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Використання технологій активної взаємодії в процесі професійної підготовки 
магістрантів
Кобюк Юлія Миколаївна -  молодший науковий співробітник відділу інноваційних 
педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Магістерська освіта в Польщі: приклад для України
Коваленко Оксана Миколаївна -  молодший науковий співробітник відділу теорії й 
методології природничої та інженерної освіти Інституту вищої освіти НАПН України
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Сучасні вимоги до підготовки магістрантів машинобудівних спеціальностей у  
технічному університеті
Козлакова Галина Олексіївна -  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 
співробітник Інститут вищої освіти НАПН України
Ставицька Ірина Василівна -  викладач кафедри англійської мови технічного 
спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут», аспірант Інституту вищої освіти НАПН України

Магістр як науковець і практик в розробці та реалізації стратегії мінімізації 
агресивності особистості
Коломієць Олена Германівна -  докторант Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Наукові дослідження магістрантів як чинник організації квазіпрофесійноїдіяльності 
Кондрашихін Андрій Борисович -  доктор економічних наук, доцент, в.о. завкафедри 
державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління МОН України

Світовий досвід підготовки вчителя українськими педагогічними часописами у  
перебудовний період: 1985 -  1990 рр.
Коноваленко Юрій Васильович -  аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Роль мистецтва у  формуванні фахівців магістерського рівня
Корінець Зіновій Михайлович -  в.о.професора Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова.

Особливості розвитку комунікативної компетентності молодого фахівця на етапі його 
професійної підготовки
Корніяка Ольга Миколаївна -  доктор психологічних наук, головний науковий 
співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України

Місце магістерських програм у  вищій освіті в епоху ноотехнологічної революції XXI ст. 
Корсак Костянтин Віталійович -  доктор філософських наук, доцент, заввідділом 
Інституту вищої освіти НАПН України
Корсак Юрій Костянтинович -  кандидат філософських наук, науковий співробітник 
Інституту вищої освіти НАПН України

Удосконалення органЬації педагогічної практики студентів філологічних факультетів 
Корсак Олена Іванівна -  викладач іноземної мови Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова

Магістерська підготовка кадрів у  пост-болонському просторі: моделювання змін 
Костецька (Терес) Мар’яна Володимирівна -  викладач Дрогобицького державного 
педагогічного університету

Розвиток педагогіки вищої школи у  творчій спадщині М.І.Пирогова
Кравченко Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова
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Інноваційні технології як фактор інтенсифікації підготовки майбутнього викладача в 
умовах магістратури
Красильник Юрій Семенович -  кандидат педагогічних наук, доцент, науковий 
співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України

Психолого-педагогічні умови формування стресостійкості та гуманного ставлення до 
людей у  курсантів ВИЗ МВС
Кривуша Віктор Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та 
роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ
Ніколенко Дмитро Олександрович -  кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної 
академії внутрішніх справ

Переваги навчання лідерству магістрів
Кулешова Оксана Миколаївна -  старший викладач кафедри іноземних мов, аспірант 
ІМВ Національного авіаційного університету

Саморозвиток особистості магістра в освітньому просторі вищого навчального закладу 
Кух Людмила Петрівна -  аспірант Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Педагогічна інноватика у  досвіді вищої школи Росії і Білорусії
Кушнірук Світлана Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Реализация модели профессионального туристского образования в новых социально- 
экономических условиях
Кущёв Н.П. -  кандидат социологических наук, доцент, проректор по учебно
методической работе Российской международной академии туризма

Культурний простір університету для бакалавра-магістра
Левіт Дмитро -  викладач Київського національного інституту культури та мистецтв

Тенденції розвитку дисциплін соціогуманітарного циклу в Україні початку X X I ст.
Лесик Ганна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти 
НАПН України

П ед а го гічна  практ ика  я к  м о т и ва ц ія  до м а й б у т н ь о ї п р о ф е с ії  
Лисенко Олена Іванівна викладач англійської мови кафедри іноземних мов Інституту 
природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова

Реформаторська течія у  педагогіці 20-х рр. X X  ст.
Лугова Інна Миколаївна -  аспірант, асистент кафедри педагогіки і психології вищої 
школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Результативний підхід до організації освітньої діяльності як основа ефективності 
професійної підготовки у  ВНЗ
Лузік Ельвіра Василівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології професійної освіти Національного авіаційного університету
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Специфіка правової підготовки магістрів
Лукаш Тетяна -  здобувач Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Розвиток мотивації у  майбутнього педагога як умова його професійного становлення у  
ВНЗ
Лук’яненко Анна Олександрівна магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої 
школи» Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Уточнення та ідентифікація компетентностей викладача вищого навчального закладу 
Майборода Василь Каленикович -  доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу педагогіки і психології вищої школи ІВО НАПН України

Магістратура в системі сучасної освітньої політики
Макаренко Богдан Геннадійович -  здобувач Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Особливості магістерської підготовки кадрів для системи дошкільної освіти 
Макаренко Світлана Іванівна - здобувач Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Мовні стратегії в системі безперервної освіти
Малишева Алеся -  аспірант Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Духовне відродження особистості у  педагогічній спадщині 1.1. Огієнка (1882 - 1972) 
Мацюк Ганна Олександрівна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Оптимізація підготовки резерву завідувачів кафедр соціально-гуманітарних дисциплін до 
управлінської діяльності в умовах магістратури
Мельникова Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, професор, старший 
науковий співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої 
освіти НАПН України, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Упровадження професійних фразеологізмів у  зміст освітнього процесу магістратури як 
компонент інноваційної комунікативно-мовленнєвої підготовки майбутнього викладача 
педагогіки
Мисан Інна Володимирівна -  викладач кафедри педагогіки та методики дошкільної 
освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди”

Педагогічна інноватика як вищий рівень професійної майстерності вчителя 
Мільто Людмила Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Інформаційна підготовка сучасного магістра
Мойко Оксана -  викладач Дрогобицького державного педагогічного університету
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Педагогічні закономірності як складова підготовки майбутніх педагогів до виховної 
діяльності
Молчанова Алевтина Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу виховних систем у педагогічних навчальних закладах Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Особливості впровадження педагогічних інновацій у  практику вищої школи
Монь Альона Олексіївна -  аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Про терміни магістерської підготовки педагогів
Морозов Володимир -  доцент Кіровоградського національного університету 

Інформатика для магістрів: специфіка курсу
Москалик Геинадій Федорович -  здобувач Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Соціальна зумовленість змін у  лексико-семантичній структурі дієслів-термінів у  
психолого-педагогічній сфері
Навальна Марина Іванівна -  доктор філологічних наук, професор кафедри професійної 
освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди”

Особливості підготовки магістрів богослов'я в державних навчальних закладах 
Назаренко Юлія Анатоліївна -  аспірант Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Виховна місія навчання у  сучасному вищому навчальному закладі
Невмержицький Олександр Артемович -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник відділу педагогіки і психології вищої освіти Інституту 
вищої освіти НАПН України

Педагогічний дискурс про перспективи розвитку особистості
Науменко Уляна -  викладач Дрогобицького державного педагогічного університету

Впровадження ігрових методів навчання в процес підготовки майбутніх економістів 
Носаченко Ірина Марківна -  кандидат педагогічних наук, професор кафедри фінансів 
БІММ при МАУП

Інноваційна діяльність вчителя: підходи та особливості
Огіеико Олена Іванівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 
інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України

Магістратура як сфера підготовки кадрів для бізнесу
Олексенко Роман -  доцент Мелітопольського педагогічного університету

Гуманітарна експертиза як чинник оптимізації методологічної підготовки майбутніх 
фахівців мистецьких спеціальностей
Олексюк Ольга Миколаївна -  доктор педагогічних наук, головний науковий 
співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти 
НАПН України
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Освоение научно-исследовательской деятельности как фактор становления 
субъектности студентов университета
Ольховая Татьяна Александровна доктор педагогических наук, профессор кафедры 
теории и методологии образования ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»

Розвиток творчих умінь майбутніх редакторів на заняттях з курсу „Основи 
редагування ”
Онкович Артем Дмитрович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри видавничої 
справи та дизайну Київського національного університету культури та мистецтв

Особливості професійно-орієнтованої підготовки магістрів медіасфери в Україні 
Онкович Ганна Володимирівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 
теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Вища освіта України у  контексті Болонського процесу
Остафійчук Тетяна Василівна -  кандидат психологічних наук, доцент Національної 
академії внутрішніх справ

Естетичні засади упровадження педагогічної інноватики у  зміст освітнього процесу 
магістратури
Отич Олена Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з 
наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Освіта в системі гуманітарної політики держави
Отрешко Володимир Сергійович -  здобувач Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Специфіка виховання поваги до дитини у  студентської молоді
Павицька Катерина Миколаївна -  аспірант Інституту проблем виховання НАПН 
України, викладач кафедри іноземних мов Інституту природничо-географічної освіти та 
екології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Порядок формування контингенту магістратури інженерно-екологічного профілю 
Париш Наталія -  викладач Сімферопольського національного університету

Оптимізація становлення життєвих стратегій магістрів-психологів у  процесі суб'єкт- 
суб ’єктної взаємодії в навчально-виховному процесі вищої школи
Пилипенко Наталія Георгіївна -  викладач кафедри соціальної психології та 
психотерапії Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Гула Наталія Володимирівна -  викладач кафедри соціальної психології та психотерапії 
Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова

Особливості розвитку і становлення вищої освіти в Україні у  XVI -  X IX  ст.
Поліщук Аліна Юріївна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Проблема міжпредметних зв ’язків у  педагогічній і науковій літературі
Понзель Уляна Володимирівна -  аспірант Мукачівського державного університету
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Екологічна підготовка магістрів в системі вищої школи
Попова Інна -  здобувай Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Формування професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів 
Порядченко Леся Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Фундамент для еліти: потенціал магістратури
Постоловська Олександра -  аспірант Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Розвиток сільськогосподарської трудової політехнічної школи в Україні 1917 -  1925 рр. 
Постоюк Наталія Валентинівна -  асистент кафедри педагогіки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

Опорні схеми в процесі вивчення курсу «Педагогіка та психологія вищої школи» 
студентами магістратури факультету фізичного виховання
Проніков Олександр Костянтинович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

Тенденції розвитку біосоціальних технологій у  контексті здоров ’я людини
Путров Сергій Юрійович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної
реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Педагогічна практика як засіб формування готовності магістрантів до інноваційної 
діяльності
Радченко Юлія Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України

Педагогічні умови реалізації навчальної взаємодії «викладач - студент» у  ВНЗ 
Роздольська Вікторія Олександрівна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої 
школи» Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Світогляд як визначальний чинник компетентності магістрів та актуальна проблема 
магістерської підготовки
Рябченко Володимир Іванович -  кандидат сільськогосподарських наук, провідний 
науковий співробітник відділу соціальних проблем вищої освіти та виховання 
студентської молоді Інституту вищої освіти НАПН України

Педагогічна практика як складова магістерської підготовки соціальних педагогів 
Різник Любов Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки та освіти дорослих ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди”

Формування інноваційного освітнього середовища магістерської практики спеціальності 
« Туризмознавство»
Романенко Олександр Володимирович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології Національного
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педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент Академії дитячо- 
юнацького туризму та краєзнавства
Бабич Альона Сергіївна - магістр спеціальності «Туризмознавство»
Севрук Кристіна Гепнадіївна -  магістр спеціальності «Туризмознавство»
Спориш Олександр Вадимович - магістр спеціальності «Туризмознавство»

Компетентнісний підхід у  підготовці бакалаврів в університетах Великої Британії 
Сахно Марія Володимирівна -  аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України, викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені В.Гетьмана»

Еволюція цінностей студентської молоді: бакалавр -  магістр
Свиридов Костянтин Олексчандрович -  здобувач Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова

Магістратура в структурі безперервної освіти
Семенюк Наталія -  доцент Хмельницького національного технічного університету

Підготовка резерву керівних кадрів професійної освіти і навчання в умовах магістратури 
Сергеєва Лариса Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор кафедри 
університетської та професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України

Література і культура в системі підготовки викладацьких кадрів
Сивик Оксана викладач Дрогобицького державного педагогічного університету

Ключові умови оптимізації процесу формуваньія педагогічної культури майбутніх 
учителів початкової школи
Сінельнікова Наталія Олегівна -  аспірант відділу теорії та методології гуманітарної 
освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Формування іміджу майбутнього викладача вищого навчального закладу
Сінякова Лілія Володимирівна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи»
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Якість викладання у  вищих навчальних закладах України очима студентів 
Січкаренко Галина Гепнадіївна -  кандидат історичних наук, доцент Київського 
національного лінгвістичного університету

Науково-дослідна робота в системі підготовки магістрів-екологів
Скиба Юрій Андрійович -  докторант Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Забезпечення педагогічних умов реалізації взаємодії викладача і студентів у  навчальній 
роботі
Слободянюк Тетяна Борисівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова
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Купьторологічний розвиток магістрантів -  майбутніх викладачів
Смікал Вікторія Олексіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Інноваційні технології у  системі освіти англомовних країн
Смольнікова Олена Геннааіївна -  аспірант кафедри педагогіки і психології вищої 
школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Психолого-педагогічні чинники розвитку естетичного досвіду майбутніх викладачів 
образотворчого мистецтва
Сотська Галина Іванівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України

Спеціалізація як засіб підвищення рівня практичної підготовки магістрів-психологів 
Ставицька Світлана Олексіївна -  доктор психологічних наук, доцент, завідувачка 
кафедри соціальної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та 
соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Взаємообмін студентами-магістрами та стажування аспірантів в рамках 
міжнародного саівробітництва як засіб інтернаціоналізації магістратури 
Ставицький Геннадій Анатолійович, Кондратенко Інна Григорівна -  аспіранти 
кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку Інституту соціології, 
психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Інноваційна культура сучасних випускників магістратури: стан та перспективи 
розвитку
Старовойт Олена Василівна -  докторант Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Філософія освітньої політики Великої Британії і Українська освіта
Стеценко Катерина Володимирівна -  аспірантка Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова

Стратегія реалізації магістерських програм у  педагогічних університетах СІЛА 
Субіна Оксана Олександрівна -  викладач кафедри освітньої політики Інституту 
політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Становлення студента як особистості під час навчально-виховного процесу у  вищому 
навчальному закладі. Роль тьютора
Сучану Ася Костянтинівна -  аспірант Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету

Акмеологічне знання як основний орієнтир сучасної вищої фізкультурної освіти 
Сущенко Людмила Петрівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
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Целевые ориентиры профессионального самоопределения личности: методологические 
основания
Тихомиров Михаил Юрьевич -  старший преподаватель кафедры психологии 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета 
Полежаев Дмитрий Владимирович -  доктор философских наук, профессор, член- 
корреспондент Международной академии наук педагогического образования, почетный 
работник общего образования Российской Федерации, заведующий кафедрой 
общественных наук Волгоградской государственной академии повышения квалификации 
и переподготовки работников образования

Технологія динамічного портфоліо у  професійній підготовці магістрантів-філологів 
Тяллєва Ірина Олексіївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
іноземної філології Севастопольського міського гуманітарного університету

Ціннісні засади виховання студентської молоді
Уваркіна Олена Василівна -  доктор філософських наук, професор, учений секретар 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Адміністративно-організаційна діяльність М.О.Лавровського у  Харківському 
імператорському університеті
Фарбак Тетяна Миколаївна -  здобувач Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Демократичні перетворення в освіті
Федоренко Олександр -  здобувач Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Розвиток професійного досвіду майбутніх викладачів-музикантів
Філіпчук Наталі» Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України

Технологія розвитку комунікативного досвіду викладачів філологічних дисциплін вищих 
педагогічних навчальних закладів
Флегонтова Наталія Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України

Формування творчого потенціалу художника-живописця на засадах академічної 
художньої освіти
Фомічова Надія Михайлівна художник-живописець, аспірантка Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України

Формування у  студентів аудіативних умінь і навичок як показник комунікативно- 
мовленнєвого професіоналізму майбутнього викладача педагогіки
Харченко Наталія Валентинівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (Україна), член-кореспондент 
МАНПО (Росія)

Засоби медіаосвіти в процесі підготовки майбутніх редакторів
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Фокіна Тетяна Іванівна -  аспірант відділу теорії та методології гуманітарної освіти 
Інституту вищої освіти НАГІН України

Рівні переживання стресової події особистістю
Циганчук Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри практичної психології Інституту психології та соціальної роботи Київського 
університету ім. Бориса Грінченка

Науково-педагогічні погляди А.Д.Бондаря (1958 -1983)
Чалаван Анжела Миколаївна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Європейський досвід організації магістерської підготовки
Червона Леся Миколаївна -  кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник відділу соціальних проблем та виховання студентської молоді Інституту 
вищої освіти НАПН України

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у  вивченні іноземної мови студентами 
магістратури
Чернякова Олена Іванівна -  старший викладач кафедри педагогіки та методики 
дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди»

Мотивація магістрів до науково-дослідницької діяльності
Чорнойван Ганна Петрівна -  кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 
відділу теорії та методології природничої й інженерної освіти Інституту вищої освіти 
НАПН України

Использование человеко-центрированного подхода в работе со студентами 
гуманитарных специальностей
Чунихина Лидия Владимировна -  заведующая психологической службой МДЦ "Артек", 
преподаватель Крымского гуманитарного факультета Национального педагогического 
университета имени М.П.Драгоманова

Формування умінь виконувати геометричні побудови у  майбутніх учителів математики 
Шаповал Наталія Валентинівна -  кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
вищої математики Фізико-математичного інституту Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова
Панченко Лариса Леонтіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої 
математики Фізико-математичного інституту Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова

Виховання магістра: межі та стратегії
Шарапа Ганна -  викладач Дрогобицького державного педагогічного університету

Культурологічна спрямованість професійної підготовки вчителів як науково-теоретична 
та історико-педагогічна проблема
Шахрай Тетяна Олексіївна - кандидат історичних наук, старший науковий, старший 
науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

25



Особливості самоосвітнього розвитку студентів-магістрантів у  професійній підготовці 
Шеверун Світлана Володимирівна -  аспірант, асистент кафедри педагогіки і психології 
вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Конструктивність педагогічних дій в умовах конкретної освітньої ситуації
Шевченко Андрій Федорович -  доцент Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова

Філософія успіху у  теоріях лідерства
Шелест Надія Анатоліївна -  аспірантка Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

Демократизація підготовки спеціалістів магістерського рівня як суспільна потреба 
Шелюк Людмила -  доцент Рівненського гуманітарного університету

Риторикознавчі засади магістерської підготовки в освітньому просторі університету 
Щербакова Олена Анатоліївна -  кандидат філологічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої 
освіти НАПН України

Психологічні особливості підготовки кадрів вищої кваліфікації через магістратуру 
Якимчук Оксана -  аспірант Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Формування креативної компетентності студентів інженерно-педагогічних закладів 
засобами інноваційних технологій
Яковенко Тетяна Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
соціально-економічних та педагогічних дисциплін Стахановського навчально-наукового 
інституту гірничих та освітніх технологій Української інженерно-педагогічної академії

Інноваційні стратегії магістерської підготовки кадрів
Янісів Юлія -  аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету

Особливості магістерської підготовки кадрів для системи позашкільної освіти та 
виховання
Яременко Лілія Анатоліївна -  викладач Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Здоровий спосіб життя як цінність і перспективна програма розвитку особистості 
студента
Ярчук Юлія -  викладач Ізмаїльського педагогічного університету

Компетентнісний підхід у  підготовці магістрантів за освітнім напрямом соціальна 
педагогіка
Яцеико Ліаиа Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки та освіти дорослих, декан факультету педагогіки і психології ДВНЗ 
“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”
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КРУГЛІ с т о л и

Круглий стіл «Освітня інноватика у  світовій практиці підготовки магістрів»
14 березня 2014 р.

15:00 -  16:00 ауд. 232 (центральний корпус)

Координатор -  Дем’яненко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
зав. кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова 
Модератор -  Кравченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Круглий стіп «Диверсифікація мети і профілів магістерської підготовки; проблеми 
відбору на навчання»
15 березня 2014 р.

10:00 -  11:30 ауд. 340 (центральний корпус)

Координатор-модератор -  Смікал Вікторія Олексіївна -  кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

МАГІСТЕР-Проект «Я — магістр педагогіки вищої школи»
15 березня 2014 р.

11:30 -  12:30 ауд. 340 (центральний корпус)

Координатори-модератори:
Власенко Яна, магістрангка 8 .18010021 -  Педагогіка вищої школи;
Мацюк Ганна, магістрантка 8.18010021 -  Педагогіка вищої школи

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ (МАЙСТЕР-КЛАСИ)

14 березня 2014 р.

16:00-17:00 ауд. 340 (центральний корпус)

Майстер-клас «Використання проблемних методів у  підготовці магістрів педагогіки 
вищої школи»

Калмикова Лариса Олександрівна -  доктор психологічних наук, професор, академік 
МАНПО, завідувач лабораторії “Психолінгвістика розвитку” ДВНЗ “Переяслав- 
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”;

Харченко Наталія Валентинівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної педагогіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди”
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17:00 -  18:00 ауд, 340 (центральний корпус)

Майстер-клас «Моделювання педагогічних ситуацій: суб’єктність педагогічної 
взаємодії»
Акініна Наталія Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

15 березня 2014 р. ауд. 3-9 (гуманітарний корпус)

14:30-15:00
Підведення підсумків секційних засідань і круглих столів (виступи координаторів) 
Прийняття резолюцій, пропозицій, визначення перспективних наукових напрямів 

IV  Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань.
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