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Голова оргкомітету – Фурса О. О. – доктор педагогічних 

наук, професор, Президент Конфедерації дизайнерів та стилістів 

України, ректор Арт академії сучасного мистецтва  

імені Сальвадора Далі. 

Співголови оргкомітету: 

Радкевич В.О. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, директор Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 
Орлов В. Ф. – доктор педагогічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 
Базиль Л.О. – доктор педагогічних наук, доцент, учений секретар 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

Члени оргкомітету: 
Алєксєєва С. В. – доктор педагогічних наук, старший  науковий 

співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України. 

Вороніна М.В. – кандидат педагогічних наук, ст. викладач  

кафедри дизайну та технологій Київського національного 

університету культури і мистецтв. 

Гнатюк І.Є. – кандидат фізико-математичних наук, доцент 

кафедри дизайну Арт академії сучасного мистецтва імені  

Сальвадора Далі. 

Денисенко Л.І.– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дизайну Арт академії сучасного мистецтва імені  Сальвадора 

Далі. 

 Костюк О. М. – кандидат філологічних наук, доцент Інституту      

іноземної філології НПУ ім. М.П.Драгоманова. 

Кравченко А. В. – кандидат фізико-математичних наук, декан 

факультету дизайну Арт академії сучасного мистецтва імені  

Сальвадора Далі. 

Максимова А.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дизайну Арт академії сучасного мистецтва імені  

Сальвадора Далі. 



Оружа Л. В. – кандидат педагогічних наук, проректор з 

навчальної роботи та соціальних питань Арт академії 

сучасного мистецтва імені  Сальвадора Далі. 

Юришинець А.І. – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

дизайну Арт академії сучасного мистецтва імені  Сальвадора 

Далі. 
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21 квітня 2021 року 

10.00-11.30  Пленарне засідання. 

12.00-14.00 Секційні засідання. 

22 квітня 2021 року 

11.00-13.00                   Секційні засідання 

 

  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

21 квітня, 10: 30 

 

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Фурса Оксана Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, Президент Конфедерації дизайнерів та стилістів 

України, ректор Арт академії сучасного мистецтва імені 

Сальвадора Далі. 

2. Орлов Валерій Федорович – доктор педагогічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України. 

3. Оружа Л. В. – кандидат педагогічних наук, проректор з 

навчальної роботи та соціальних питань Арт академії 

сучасного мистецтва імені  Сальвадора Далі. 

 



Наукові доповіді 

 

1. Прикладне мистецтво в структурі діяльності галереї: 

проблеми, функції, завдання. Бойко Оксана 

Валентинівна, викладач кафедри мистецтвознавства, 

етнічної культури і гуманітарної освіти Арт академії 

сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, Попінова 

Оксана Миколаївна, викладач кафедри образотворчого 

мистецтва, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

Інститут мистецтв, м.Київ.  

 

2. Конкурси майстерності як одна із форм розвитку 

мистецької освіти. Карбовська Юлія Сергіївна, 

заступник директора Мистецького коледжу імені 

Сальвадора Далі.  

 

3. Інтермедіальність як основа ефективного вивчення 

літератури у коледжах художньо-естетичного 

профілю. Бойта Вікторія Володимирівна, викладач 

Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі. 

 

4. Особливості розробки змісту навчання студентів 

мистецького коледжу в системі Мoodle. Шевченко 

Лариса Миколаївна, викладач Мистецького коледжу 

імені Сальвадора Далі, завідувач-навчально-методичним 

відділом.  

 

5. Особливості контролю знань учнів мистецького 

коледжу в умовах дистанційного навчання. Костенко 

Ольга Юріївна, викладач Мистецького коледжу імені 

Сальвадора Далі.  

 

6. Видовищність презентацій дизайнерських колекцій. 

Вороніна Марина Вікторівна, кандидат педагогічних 

наук, ст. викладач  кафедри дизайну та технологій 



Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1  

(керівник Костюк Олена Миколаївна). 
21 квітня, 12:00 

 

1. Організація роботи над курсовими проектами з 

дисциплін професійно-орієнтованого напряму в умовах 

дистанційного навчання. Адамовська Маріанна 

Станіславівна, викладач Мистецького коледжу імені 

Сальвадора Далі, Черв'якова Людмила Володимирівна, 

викладач Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі.  

2. Специфіка діяльності продакт-дизайнера. Продан 

Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дизайну ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» м. 

Старобільск,Україна.   

 

3. Проблема розвитку творчих здібностей студентів 

мистецького коледжу в процесі пленерної практики . 

Мороз Тетяна Іванівна,  викладач Мистецького коледжу 

імені Сальвадора Далі. 

4. Особливості змісту навчання студентів мистецького 

коледжу основам скульптури. Дєгтєрьова Анна 

Геннадіївна, викладач Мистецького коледжу імені 

Сальвадора Далі.  

 

5. Системний підхід до розвитку проектної культури 

майбутніх дизайнерів у системі мистецьких закладів 

вищої освіти. Максимова Алла Борисівна, канд. пед. 



наук, доцент кафедри дизайну Арт академії сучасного 

мистецтва ім. С. Далі,  член Спілки дизайнерів України.  

6. Міжпредметні зв’язки історії мистецтва з рисунком 

та живописом у системі художньої освіти студентів-

дизайнерів. Міщенко Надія Миколаївна, викладач 

Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі.  

 

 

 

7. Професійне спрямуваня курсу англійської  мови  для 

студентів напряму “Дизайн інтер'єру”. Діатян-Позняя 

Сюзанна Володимирівна, викладач Мистецького 

коледжу імені Сальвадора Далі.  

 

8. Типи кольорових гармоній в змісті навчання живопису 

студентів мистецького коледжу. Трегубенко Кіра 

Анатоліївна, викладач Мистецького коледжу імені 

Сальвадора Далі.  
 

9. Майстер-клас у системі дистанційного навчання з 

мистецьких дисциплін (на прикладі рисунку). Клімова 

Ольга Миколаївна, викладач Мистецького коледжу 

імені Сальвадора Далі. (7хв.) 

 

10. Технології штучного інтелекту у дизайнерській 

практиці. Гнатюк Ігор Євгенович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри дизайну Арт академії 

сучасного мистецтва імені  Сальвадора Далі. 

 

 

 

11. Особливості викладання природничих дисциплін 

студентам художніх спеціальностей. Кравченко 



Андрій Володимирович, кандидат фізико-математичних 

наук, декан факультету дизайну Арт академії сучасного 

мистецтва імені Сальвадора Далі. 

 

12. Використання інформаційних технологій для розвитку 

в майбутніх фахівців навичок самопрезентації.  Єршов 

Микола-Олег, аспірант Житомирського державного 

університету імені Івана Франка.  

 

13. Формування інноваційної стратегії особистісних 

контактів викладача і студента вищої художньої 

школи в умовах обмежених очних аудиторних годин. 

Побережець Світлана Вікторівна, викладач 

Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі.  

 

14. Методичні особливості навчання студентів-дизайнерів 

етапів проектування інтер’єру житлових приміщень 

на заняттях з дисципліни «Перепланування 

середовища». Баланюк Жанна Миколаївна, викладач 

Мистецького коледжу імені Сальвадора Далі.  

15. Творчі завдання з історії костюма у професійній 

підготовці майбутніх дизайнерів одягу. Денисенко 

Людмила Іванівна, канд. пед. наук, доцент кафедри 

дизайну Арт академії сучасного мистецтва імені 

Сальвадора Далі. 

 

16. Організаційно-методичний супровід навчально-

наукових досліджень в системі дистанційного 

навчання студентів. Костюк Олена Миколаївна, 

кандидат філологічних наук, доцент Інституту іноземної 

філології НПУ ім. М.П.Драгоманова.  

 

 

 



 

Секція 2 (керівник Алєксєєва Світлана Володимирівна). 

22 квітня, 11: 00 

 

  
1. Сучасні тенденції підготовки учнівської молоді до 

підприємництва. Сохацька Ганна Володимирівна, 

завідувач лабораторії професійної кар’єри Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

економічних наук, доцент. 

 
2. Створення центрів консультування з кар'єри і 

підприємництва в закладах професійної освіти: 

організаційно-практичні аспекти. Базиль Людмила 

Олександрівна, учений секретар, провідний науковий 

співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор 

педагогічних наук, доцент. 

 

3. Розвиток ділової активності майбутніх фахівців 

мистецьких коледжів: досягнення й труднощі. Орлов 

Валерій Федорович, головний науковий співробітник 

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор. 

 

4. Використання технологій самоменеджменту для 

розвитку підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців. Єршова Людмила Михайлівна, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи, головний 

науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 

доктор педагогічних наук, доцент. 

 



5. Особливості розроблення авторських програм 

підготовки майбутніх фахівців до підприємництва. 

Алєксєєва Світлана Володимирівна, старший науковий 

співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник.  

 

6. Модель розвитку підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців у процесі проєктної діяльності. 

Гриценок Інна Антонівна, старший науковий 

співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

 

7. Фінансова грамотність, як складова підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців. Байдулін 

Валерій Борисович, науковий співробітник лабораторії 

професійної кар’єри Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України. 

 

8. Формування інтересу до підприємницької діяльності у 

майбутніх фахівців. Савченко Маргарита 

Олександрівна,  молодший науковий співробітник 

лабораторії професійної кар’єри Інститут професійно-

технічної освіти НАПН України.  

 


