
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

УНІ ВЕ РС ИТ ЕТ  М ЕН ЕД Ж М ЕНТ У  О СВІТ И  

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти  

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

“27“ грудня 2016 р.               м. Київ  №_19-04/16 

 

Про винесення подяки за результатами конкурсу  

випускних робіт слухачів курсів підвищення  

кваліфікації ЦІППО УМО НАПН України за 2016 рік 

 

З метою відзначення переможців конкурсу випускних робіт слухачів курсів 

підвищення кваліфікації ЦІППО УМО НАПН України за 2016 рік (Додаток № 1) 

 

1. Винести подяки: 

1.1. Переможцям конкурсу (згідно додатку) -  авторам випускних робіт. 

1.2.  Науковим керівникам: Антонюк Л. А., Антощук С. В., Базелюку  В. Г., Бикову В. Ю., 

Зуб’яку Р. М., Ілляховій М. В., Карамушці Л. М., Катюк Я. Л., Касьяну С. П., 

Кравчинській Т. С., Купрієвич В.О., Любченко Н. В.,  Лукіній Т. О., Ляхоцькій Л. Л., 

Москальовій А. С., Молчановій А. О., Наумовій В. Ю., Нежинській О. О.,  Ніколенко Л. Т.,  

Оліфірі Л. М., Олійнику В. В.,  Пащенко О. В., Сидоренко В. В., Сорочан Т. М., Скрипник 

М. І., Сергеєвій Л. М. за  упровадження інноваційних методів та творчого підходу до 

керівництва випускними роботами. 

1.3. Науковим керівникам: Гордієнко Н. В., Пахомовій М. В., Пікож Т. М. за активність у 

   відборі та пропонуванні до конкурсу випускних робіт слухачів. 

1.4. Членам конкурсної комісії Бондарчук О. І., Базелюку В. Г., Диваку В. В., Катюк Я. Л., 

Красильнику Ю. С., Любченко Н. В. , Ляхоцькій Л. Л., Москальовій А. С., 

Нежинській О. О., Сидоренко В. В., Скрипник М. І., Пащенко О. В., Розмариці В. Т., 

Яковець Н. І. за активну участь та особистий внесок у роботі конкурсної комісії з 

оцінювання випускних робіт слухачів. 

 

2. Завідувачам кафедр (О. І. Бондарчук, Т. М. Сорочан, Н. Г. Діденко, М. О. Дей, 

С. П. Касьян): направити  листи-подяки (дипломи, грамоти) переможцям конкурсу – 

авторам випускних робіт за місцем роботи. 

 

3. Завідувачу відділу науково-методичного забезпечення післядипломної педагогічної 

освіти (Науменко А. С.): забезпечити укладення електронного збірника за результатами 

конкурсу випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІППО УМО НАПН 

України за 2016 рік (до 15.02.2017 р. ). 

 

4. Контроль  за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

.. 

. 

Т. в. о. директора ЦІППО        Л. М. Оліфіра 



 

Вик.: Розмариця В. Т., тел.: 482-15-85. 

 

 

Додаток 1. 

 Оцінювання випускних робіт 

 
 Конкурсна комісія оцінила подані на конкурс випускні роботи, відзначила високий змістовий 

рівень та оформлення, відзначила таких наукових керівників: Антощук  С. В., Антонюк Л. А., 

Базелюка В. Г., Бикова В. Ю.,  Зуб’яка Р. М.,  Ілляхову М. В., Касьяна С. П., Катюк Я. Л., 

Карамушку Л. М., Кравчинську Т. С., Купрієвич В. О. , Любченко Н.В., Лукіну Т. О., Ляхоцьку Л. Л., 

Москальову А. С., Молчанову А. О., Нежинську О. О., Наумову В. Ю., Ніколенко Л. Т., Оліфіру Л. М., 

Олійника В. В., Пащенко О. В., Сидоренко В. В., Сорочан Т. М., Сергеєву Л. М., Скрипник М. І. 

 

За рейтингом балів: 

 І-ше місце присуджено: 

випускній роботі «Використання базових сервісів Googlе в організації змішаного навчання у 

системі післядипломної педагогічної освіти». Автор Олійник Л. М. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - 

професор кафедри філософії і освіти дорослих (101 бал); 

випускній роботі «Використання автоматизованих експертних систем для оцінки якості 

освіти». Автор Бутурліна О. В. Наук. керівник: Сидоренко В. В. (101 бал); 

випускній роботі «Формування та розвиток правової компетентності вчителів -

суспільствознавців у сучасних умовах». Автор Сторчак Н. А. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - 

професор кафедри філософії і освіти дорослих  (100 балів); 

випускній роботі  «Розроблення програми дослідно-експериментальної роботи: методичні 

рекомендації. Автор Мартинова В.П. Наук. керівник: Скрипник М. І. - доцент кафедри філософії і 

освіти дорослих  (99 балів); 

випускній роботі «Організація та проведення маркетингових досліджень в on-line режимі». 

Автор: Рябова З. В. Науковий керівник: Биков В. Ю., док. техн. наук, професор, академік НАПН 

України (99 балів). 

випускній роботі «Дайджест англомовних видань з питань професійного розвитку педагога». 

Автор Цимбал І. І. Наук. керівник: Сорочан Т. М. - професор кафедри філософії і освіти дорослих 

(98 балів); 

випускній роботі  «Формування професійної готовності педагогів загальноосвітніх навчальних 

закладів до реалізації інклюзивної освіти». Автор Прядко Л. О. Наук. керівник: Сидоренко В. В. - 

професор кафедри філософії і освіти дорослих (98 балів); 

випускній роботі «Використання навчально-методичного комплексу «Менеджмент освіти» в 

умовах дистанційного навчання». Автор Тимошко Г. М. Науковий керівник: Олійник В. В. – доктор 

пед. наук, професор, академік НАПН України.  ОЦІНКИ (98  балів); 

випускній роботі «Професійне вигорання працівників психологічної служби». Автор Леньо 

Я. В. Наук. керівник: Нежинська  О. О. – доцент кафедри психології управління. (97 балів); 

випускній роботі «Роль психолого-медико-педагогічних консультацій у здійсненні розбудови 

національної щколи». Автор Драгун В. П. Наук. керівник: Москальова А. С. – доцент кафедри 

психології управління (97 балів); 

випускній роботі «Технологія та моделі педагогічного супроводу учнів із порушенням слуху в 

умовах інклюзивного навчання професійно-технічних навчальних закладів». Автор  Гачук О. В. Наук. 

керівник: Наумова В. Ю. – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих (97 балів). 

випускній роботі Розвиток педагогічної майстерності керівних та педагогічних кадрів закладів 

ППО за дистанційно-очною формою підвищення кваліфікації (методичні рекомендації для 

викладачів-тьюторів дистанційного навчання). Автор Сидоренко В. В. Науковий керівник – 

Касьян С. П. – завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук (97 

балів). 

 

 ІІ-ге місце присуджено: 

випускній роботі »Творчий проект з методичного менеджменту». Автори: Бігун М. І., 

Білогубка М. Я., Бойко П. Л., Дутчак А. О., Дмитрів Г. І., Нижник О. О., Томенчук Л. С., Тріщ 



Н. В.  Наук. керівники: Сорочан Т. М. – завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, 

професор; Зуб ‘як Р. М. – ректор Івано-Франківського ОІППО (96 балів);  

випускній роботі «Формування в підростаючого покоління гендерної культури». Автор 

Калько І. В.  Наук. керівник: Сидоренко В. В. - професор кафедри філософії і освіти дорослих (96 

балів); 

      випускній роботі «Система роботи з профілактики суїцидальної поведінки серед учнів у 

навчальних закладах. Автор Самусенко В. І. Наук. керівник: Нежинська  О. О. – доцент кафедри 

психології управління (96 балів); 

     випускній роботі «Особливості підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю в 

умовах професійно-технічного навчального закладу. Автор Стойчик Т. І. Наук. керівник 

Сергеєва Л. М.  – професор кафедри державної служби та менеджменту освіти (96 балів); 

випускній роботі «Навчально – методичне забезпечення підвищення кваліфікації  учителів з 

навчального предмета «Німецька мова».. Автор Савчук І. Г. Наук. керівник: Скрипник М. І. - 

доцент кафедри філософії і освіти дорослих (96 балів);  

випускній роботі «Платформа дистанційного навчання: призначення, структура і можливості. 

Автор Логвінов В. Б. Науковий керівник: Антощук С. В. – старший викладач кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ (96 балів); 

випускній роботі «Оцінювання ефективності комп’ютерно орієнтованого навчального 

середовища закладу післядипломної освіти. Автор Колос К. Р. Наук. керівник: Катюк Я. Л. - доцент 

кафедри філософії і освіти дорослих  (95 балів); 

випускній роботі «Дослідження та аналіз інформаційно-комунікаційних технологій навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області (за результатами моніторингу 2012-2015 

років). Автор Прончак С. І. Наук. керівник: Ляхоцька Л. Л. – професор  кафедри відкритих освітніх 

систем та ІКТ (95 балів); 

випускній роботі «Моніторинг освітньо-виховного процесу дошкільних навчальних закладах 

на основі кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини». Автор  Турані Я. Т. Наук. 

керівник: Кравчинська Т. С. – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих.(95 балів);  

випускній роботі «Перспективи впровадження системи фінансової автономії у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Автор Попова І. М. Наук. керівник Любченко Н. В.  – доцент 

кафедри державної служби та менеджменту освіти (94 бали) ; 

випускній роботі «Теорія і методика психологічної просвіти педагога у навчальному закладі. 

Автор Кльоц Л. А. Наук. керівник: Катюк Я. Л. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих (94 

бали); 

випускній роботі «Дистанційне навчання як спосіб забезпечення доступу до якісної 

професійної освіти в умовах проведення АТО». Автор Артющенко В. І. Науковий керівник: Лукіна 

Т.О. – професор кафедри державної служби та менеджменту освіти (94 бали); 

випускній роботі «Моделювання системи методичної роботи з вчителями початкових класів. 

Автор Редкоус І. Є. Наук. керівник: Ніколенко Л. Т. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих 

(94 бали); 

випускній роботі «Діяльність методиста з формування освітньо-інформаційної спільноти 

вчителів української мови та літератури. Автор Головіна О. І. Наук. керівник: Скрипник М. І. - 

доцент кафедри філософії і освіти дорослих (94 бали).  

 

  

 

ІІІ-е місце присуджено:  

випускній роботі «Активізація пізнавальної діяльності студентів». Автор Моспанова О. В. 

Наук. керівник: Нежинська  О. О. – доцент кафедри психології управління (93 бали); 

 випускній роботі «Визначення змісту програми професійного розвитку педагогічного 

персоналу закладу». Автор Івашньова С. В. Наук. керівник: Скрипник М. І. - доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих (93 бали); 

випускній роботі «Професійно-технічна освіта України в умовах фінансової децентралізації: 

виклики, проблеми та шляхи їх виріщення». Автор Неклеса В. В. Науковий керівник 

Пащенко О. В. - доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти (93 бали);  



  випускній роботі «Роль практичного психолога ПТНЗ у попередженні внутрішньо 

особистісних конфліктів в учнівському середовищі». Автор Меліхова А. В. Наук. керівник: 

Нежинська  О. О. – доцент кафедри психології управління.(92 бали); 

випускній роботі «Формування віртуальної культури». Автор Журба М. А. Наук. керівник: 

Сидоренко В. В. - професор кафедри філософії і освіти дорослих  (92 бали);  

випускній роботі «Управління розвитком особистості учня професійно-технічного 

навчального закладу». Автор Головешкіна Т. П. Науковий керівник: Сергеєва Л. М. – професор 

кафедри державної служби та менеджменту освіти. ОЦІНКИ (92 бали); 

випускній роботі «Науково-методичний супровід організації та проведення вкраїнських 

конкурсів учнівської молоді ( з досвіду роботи)». Автор Борисюк З.В. Наук. керівник: 

Скрипник М. І. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих  (91 бал);  

      випускній роботі «Модернізація бібліотеки ПТНЗ – інвестиція у інтелектуальний потенціал 

навчального закладу». Автор Климюк В. М. Науковий керівник: Сергеєва Л. М. – професор кафедри 

державної служби та менеджменту освіти. ОЦІНКИ (91 бал); 

випускній роботі «Системний підхід  ло організації методичної роботи з педагогічними 

працівниками професійно-технічних навчальних закладів». Автор Шолудько А. П. Науковий 

керівник: Сергеєва Л. М. – професор кафедри державної служби та менеджменту освіти. ОЦІНКИ 

(90 балів); 

випускній роботі «Порівняльний багатофакторний аналіз академічної успішності студентів 

коледжу (методико-психологічне дослідження)». Автор  Садовенко С. Г. Наук. керівник: 

Ілляхова М. В. - доцент кафедри філософії і освіти дорослих ( 90 балів); 

випускній роботі «Конфлікт у педагогічній взаємодії у вищій школі». Автор Внукова О. М. 

Наук. керівник: Карамушка Л. М. – професор кафедри психології управління. (90 балів); 

випускній роботі «Зміст і організація роботи з обдарованими учнями в Маріупольському 

технічному ліцеї». Автор: Беззапонова А. В. Науковий керівник Любченко Н. В. - доцент кафедри 

державної служби та менеджменту освіти (90 балів); 

випускній роботі «Оновлення структури та змісту методичної роботи  загальноосвітнього 

навчального закладу     на основі функціонального підходу» (з досвіду роботи Шепетівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4 ім. Валі Котика Хмельницької обл.). Автор: 

Пістрюга Л. В. Науковий керівник Любченко Н. В. -  доцент кафедри державної служби та 

менеджменту освіти (90 балів); 

випускній роботі «Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів «Основи побутового обслуговування». Автор Дейнеко О. С. Наук. керівник 

Купрієвич В. О.  – ст.. викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти (90 балів); 

випускній роботі «Моніторинг управлінської діяльності завідувача відділення ВНЗ І -ІІ рівнів 

акредитації». Автор: Перевезняк Т. М. Науковий керівник  Молчанова А. О. - доцент кафедри 

університетської світи та права (90 балів); 

випускній роботі «Застосування технологій хмарних обчислень в освітній діяльності». Автор: 

Лянце Е. В. Науковий керівник Пащенко О. В. - доцент кафедри державної служби та менеджменту 

освіти   (90 балів); 

випускній роботі «Системний підхід до організації методичної роботи у коледжі». Автор: 

Ємельянова О. А. Науковий керівник Антонюк Л. А. - старший викладач кафедри університетської 

світи та права (90 балів). 

випускній роботі «Теоретичні і практичні аспекти підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників». Автор: Стечкевич О. О. Науковий керівник Оліфіра Л. М.  - доцент кафедри 

державної   служби та менеджменту освіти (90 балів); 

   випускній роботі «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: структура, 

призначення та функції». Автор Гісь І. В.  Науковий керівник: Антощук С. В. – старший викладач 

кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ. (90 балів); 

випускній роботі «Інформаційні технології в управлінні освітнім процесом». Автор : 

Чернівчан В. Я. Науковий керівник Базелюк В. Г. - доцент кафедри університетської світи та права 

(90 балів). 

 

Голова конкурсної комісії      О І. Бондарчук 

Секретар        В. Т. Розмариця 


