
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ 
 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

вебінару методистів, заступників директорів з навчальної,  

навчально-методичної роботи  закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

«Вимоги до розробки інноваційних навчальних ресурсів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти як елемент педагогічної логістики» 

( у межах педагогічного експерименту всеукраїнського рівня) 

Логістична онлайн-студія 
 

 
 

 

 

24 червня 2020 року 

 



Організаційний комітет вебінару 

 
Микитюк Світлана Миколаївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, керівник-координатор дослідно-

експериментального майданчика; 

    Сергеєва Лариса Миколаївна – завідувач кафедри професійної та вищої освіти 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доктор педагогічних  наук, професор, науковий керівник дослідно-

експериментального майданчика, м. Київ; 

    Кінах Неля Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент Волинського ІППО, 

науковий консультант  дослідно-експериментального майданчика, м. Луцьк; 

    Мірошниченко Катерина Борисівна, експерт проєкту EU4skills, науковий консультант 

ЕПМ, м. Київ; 

Манчуленко Лілія Василівна – методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Чернівецькій області, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Станко Галина Володимирівна – методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Чернівецькій області, кандидат економічних наук; 

    Одайський Савелій Іванович – директор Чернівецького вищого училища 

радіоелектроніки, кандидат педагогічних наук, м.Чернівці; 

   Цимбал Орися Василівна – директор ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери 

послуг», м.Чернівці. 

 

Цільова група 

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

 

Питання для обговорення 

o  Поняття «інноваційного освітнього середовища», «інноваційних навчальних 

ресурсів»,  
o  Роль інноваційного творчого мислення у формуванні професійної 

компетентності кваліфікованого робітника 

o Інформаційно-видавнича діяльність закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Чернівецької області 

o Застосування тайм-менеджменту у підготовці наукового видання 

 

 

 

Відкриття та вітальне слово 

 

11.00 – 11.05 Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області 

 

 

 

 

 

 



 

«Вимоги до розробки інноваційних навчальних ресурсів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти як елемент педагогічної логістики» 

 

Модератор – Світлана Микитюк, директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернівецькій області 

11.05 – 11.30 Розробка інноваційних навчальних ресурсів: сучасні реалії, 

виклики та можливості 

Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної 

та вищої освіти Центрального інституту післядипломної 

освіти  ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор, науковий керівник дослідно-

експериментального майданчика,  м. Київ; 

11.30 – 11.45 Інноваційне освітнє середовище як комплекс 

взаємопов’язаних умов, які забезпечують формування 

особистості  з інноваційно-творчим мисленням та  його 

професійну компетентність 

Мірошниченко Катерина Борисівна, експерт проєкту 

EU4skills, науковий консультант ЕПМ, Президент ГО 

«Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної 

освіти», м. Київ; 

11.45 – 11.55 Логістичний підхід до розробки інноваційних освітніх 

ресурсів 
Кінах Неля Володимирівна, доцент кафедри педагогіки і 

психології Волинського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат економічних наук, доцент, науковий 

консультант  дослідно-експериментального майданчика, м. Луцьк; 

11.55 – 12.05 Забезпечення сервісного потоку у інформаційно-видавничій 

діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області 

Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області, керівник-координатор дослідно-

експериментального майданчика; 

12.05-12..15 Розробка візуальних та аудіовізуальних медіа продуктів 

 як складова інформаційного потоку у діяльності закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Писаревська Галина Миколаївна, заступник  директора 

Чернівецького вищого професійного училища 

радіоелектроніки 

12.15 – 12.20 Підведення підсумків вебінару, рекомендацій 

Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області. 

 
 


