
 
 

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 

 круглого столу  «Створення передумов ефективної системи освіти та 

навчання на засадах педагогічної логістики» 

 ( у межах педагогічного експерименту всеукраїнського рівня) 

конференц-зал № 1 
 

 
  

04 серпня  2020 року 

 13.00 – 13.45 

 



 
 

Організаційний комітет круглого столу 

      Микитюк Світлана Миколаївна – директор Навчально-методичного 

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

       Сергеєва Лариса Миколаївна – завідувач кафедри професійної та вищої 

освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», доктор педагогічних  наук, професор, м. Київ; 

    Мірошниченко Катерина Борисівна – науковий консультант 
експериментального педагогічного майданчика;      
    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 

науковці, керівні та педагогічні кадри закладів професійної освіти 

 

Питання для обговорення 

формування внутрішньої системи забезпечення якості закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти як цілісної потокової системи; оновлення 

змісту освіти у контексті забезпечення інформаційного потоку; єдність 

логістичних потокових процесів як передумова створення відкритого 

освітнього середовища; створення умов для розвитку  педагога закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти через  забезпечення сервісного 

потоку; запровадження мотиваційних механізмів розвитку педагогічних 

працівників. 

  

Відкриття та вітальне слова 

13.00 - 13.05 Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-  

методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, 

 м. Чернівці; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Створення передумов ефективної системи освіти та навчання  

на засадах педагогічної логістики 
Модератор – доктор педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва 

 

13.05 – 13.10 Спірін Олег Михайлович, проректор з наукової роботи і 

цифровізації ДЗВО Університет менеджменту освіти»,  

 доктор  педагогічних наук, професор, член-кореспондент  

НАПН України, м. Київ 

13.10 – 13.15  Кінах Нелля Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент Волинського ІППО, науковий консультант, 

м. Луцьк 

13.15 –13.20 Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-  

методичного центру професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області, м. Чернівці 

13.20 – 13.25 Петренко Лариса Михайлівна, професор кафедри 

професійної і вищої освіти Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, м.Київ 

13.25 –  13.30 Цимбал Орися Василівна, директор ДПТНЗ 

Чернівецький професійний ліцей сфери послуг», 

м.Чернівці  

13.30 – 13.35  Одайський Савелій Іванович,  директор Чернівецького 

вищого училища радіоелектроніки, кандидат педагогічних 

наук, м.Чернівці; 

13.35 – 13.40 Купрієвич Вікторія Олександрівна, доцент кафедри 

професійної і вищої  освіти Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук,   

 м. Київ 

13.40 – 13.45  Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри 

професійної і вищої освіти Центрального інституту 

післядипломної освіти  ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доктор педагогічних наук, професор, м. Київ 

 
  


