
 

 
19 – 20 листопада 2020 року на кафедрі педагогіки факультету психології ХНУ 

імені В. Н. Каразіна з нагоди її 170-річчя відбулась Всеукраїнська науково-методична 

конференція: «Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій 

в освіті». 

Конференція організована відповідно до теми науково-дослідної роботи «Сучасні 

технології та методики професійно-педагогічної підготовки фахівців в освітньому 

просторі закладів вищої освіти» (номер державної реєстрації: 0117U004837) кафедри 

педагогіки та Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки у рамках 

проекту 2.11 «Новітні психолого-педагогічні технології навчання». 

Цей святковий захід проходив в онлайн режимі з використанням дистанційної 

платформи ZOOM. У ньому взяли участь представники 24 закладів вищої освіти 

України, двох закладів вищої освіти Польщі, одного закладу вищої освіти Литви та 

інших освітніх установ України. Загалом 152 учасниками конференції підготовлено 86 
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тез доповідей. Їх авторами є: доктори наук, професори – 20, кандидати наук – 58, 

аспіранти – 11, студенти у співавторстві з науково-педагогічними працівниками – 45, 

представники навчально-методичних центрів та інших установ – 18. 

Перед пленарним засіданням з ювілеєм від університету колектив кафедри 

привітали: 

Пантелеймонов Антон Віталійович – проректор з науково-педагогічної роботи; 

Іваненко Людмила Олександрівна – начальник Управління якості освіти; 

Крейдун Надія Петрівна – декан факультету психології. 

Від почесних гостей,  колектив кафедри привітали:  

Янужис Гінтарас – доктор наук з біомедицини, Литовський університет наук про 

здоров’я; 

Дарій Павлишч – доктор економічних наук, інженер Войт Гміні Громадка, міський 

голова; 

Петро Пачуськи – докторант Університету економічного у Вроцлаві, заступник 

міського голови м. Єленя Гора; 

Марчин Кейси – доктор економічних наук, декан Вищої школи Господарки у 

Бидгощчи. 

Окрім пленарного та секційних засідань в межах теми конференції було проведено 

круглий стіл «Проблеми та шляхи реалізації педагогічних методик та технологій в 

умовах надзвичайного віддаленого навчання», де розглядались питання перспектив 

розвитку педагогічної думки та взаємодії у зазначених умовах: 

1. Комунікація в цифровому просторі. 

2. Підвищення мотивації учасників освітнього процесу (науково-педагогічних 

працівників та студентської молоді). 

3. Організація самостійної роботи студентів. 

4. Науково-педагогічний працівник (час, роль, ергономічні можливості, 

трансформації та педагогічна майстерність). 

5. Шляхи ефективного залучення здобувачів вищої освіти до сприйняття 

навчальної інформації та інші актуальні питання. 

Круглий стіл проходив у форматі бліц-мозкового штурму де студентська молодь 

університету також приймала активну участь. Його учасники впродовж 2-3 хвилин 

надавали стислі ідеї та існуючі власні напрацювання. Результати роботи круглого столу 

було узагальнено та враховано в резолюції конференції. 

Круглий стіл дуже влучно відобразив обговорювану проблему – впровадження 

новітніх психолого-педагогічних технології в освітній процес та викликав  не аби який 

інтерес та позитивний зворотній зв’язок в аудиторії. 

Конференція з нагоди 170-річчя кафедри педагогіки пройшла у творчій атмосфері, 

яка сприяла обміну науковими досягненнями, ознайомленню з актуальними напрямами 

наукових досліджень з проблем методик та технологій в сучасній освіті, встановленню 

творчих контактів між науковцями різних закладів вищої освіти України та Польщі. 

На теперішній час на адресу кафедри продовжують надходити листи та 

відеопривітання з ювілеєм. 


