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Київ, КНЕУ  



  
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Конференц-зал 
 

10:00 - 10:20  
 

ПРИВІТАННЯ: 
 

Лук’яненко Дмитро Григорович, доктор економічних наук, професор, ректор 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 
 

Жданова Катерина, Національний Еразмус+ офіс – Україна 
 

 

ЗАСІДАННЯ 
 

Доповіді 
 

10:20- 

10:30 

Цимбалюк Світлана Олексіївна,  

декан факультету управління 
персоналом, соціології та психології 

Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, 

д.е.н. 
 

Презентація проекту Erasmus+ 

«Удосконалення практико-
орієнтованої підготовки 

викладачів професійної освіти і 
навчання» (2016-2018) (ITE-VET)  

 

10:30- 
10:40 

Романова Ганна Миколаївна, 
заступник директора з наукової роботи, 

старший науковий співробітник 
лабораторії технологій професійного 

навчання Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України, д.пед.н., 

професор 
 

Стан і перспективи практико-
орієнтованої підготовки 

викладачів професійної освіти і 
навчання 

10:40- 
10:50 

Чабанюк Ольга Анатоліївна,  
директор Центру  виховної роботи та 

соціальної адаптації студентів 
Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана, 
доцент кафедри обліку і оподаткування, 

к.е.н. 
 

Створення офісу Омбудсмена 
шляхом введення посади 

Уповноваженого з прав студентів 
в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана  

(у рамках реалізації проекту 
Erasmus+ AESOP) 

10:50- 
11:00 

Шкода Тетяна Никодимівна,  
доцент кафедри управління 

персоналом та економіки праці 
Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана, 
к.е.н. 

 

Результати опитування 
роботодавців щодо 

компетентностей фахівців 
(випускників коледжів) 

11:00- 

11:10 
 

Артюшина Марина Віталіївна,  

в.о  завідувача кафедри педагогіки та 
психології Київського національного 

економічного університету імені Вадима 
Гетьмана, д.пед.н., професор 
 

Модернізація навчальних планів 

підготовки педагогів 
професійного навчання 

11:10- 
11:20 

Саркісова Оксана Юріївна,   
доцент кафедри педагогіки та психології 

Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, 

к.пед.н. 

Посилення практичної підготовки 
майбутніх педагогів професійного 

навчання  



11:20-
11:30 

 

Корват Лариса Володимирівна,  
заст. зав. кафедри педагогіки та 

психології Київського національного 
економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, к.психол.н. 
  

Започаткування підготовки 
педагогів професійного навчання 

за новою спеціалізацією 
«Економічна та бізнес-освіта»  

11:30-
11:40 

Янчарська Лариса Володимирівна, 
доцент кафедри педагогіки та психології 

Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, 

к.пед.н. 
 

Досвід підготовки викладачів в 
Університеті Валенсія 

11:40-
11:50 

Василик Алла Володимирівна,  
заст. зав. кафедри управління 

персоналом та економіки праці 
Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана, 
к.е.н. 

Формування підприємницьких 
компетентностей студентів  

(у рамках реалізації проекту  
Темпус BUSEEG-RU-UA) 

 

11:50 – 12:20 – Вікторина 
 

12:20 – 13:00 – Перерва на каву 
 

13:00-
14:00 
 

14.00-
15.00 
 

ауд. 

265 

Паздрій  Віталій Ярославович, 
модератор, національний фасилітатор, 

начальник відділу профорієнтації, 
розвитку підприємництва і лідерства 

Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, 

генеральний директор ТОВ «Компанія 
Інтелектуальних Технологій», к.е.н. 
 

Майстер-клас «Розвиток 
компетентності підприємливості 

в навчальному процесі» 

13:00-
14:00 
 

14:00-

15:00 
 

ауд. 

305 

Матвієнко Юлія Олексіївна,   
доцент кафедри педагогіки та психології 

Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, 

заступник директора Центру виховної 
роботи та соціальної адаптації студентів, 

соціальний працівник, консультант в 
позитивній психотерапії, коуч, к.пед.н.  
 

Майстер-клас «Креативність та 
розвиток творчих здібностей» 

13:00-
14:00 
 

14:00-

15:00 
 

ауд. 

325 

Янчарська Лариса Володимирівна, 
доцент кафедри педагогіки та психології 

Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, 

к.пед.н. 
Сироватко Вікторія Вікторівна, 

старший викладач кафедри педагогіки 
та психології Київського національного 

економічного університету імені Вадима 
Гетьмана 

Майстер-клас «Тренінгові 
технології у викладанні 

економіки» 

 

 

Конференц-зал 
 

15:00 – 16:00 – Підсумки роботи, педагогічний флеш-моб, видача 
сертифікатів і подяк  

 

 
ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ! 


