
 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

«ОСВІТНІ ДИСПУТИ: ІННОВАЦІЇ, ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК» 
 

ПЕРША ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

23 листопада 2022 року 13:30 
м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 6 

 

П Р О Г Р А М А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї  
 

Модератор: Кострубіна Катерина Ігорівна 

 

Форма участі: дистанційна (на платформі google meet) за посиланням 

 

https://meet.google.com/zyj-xrsb-ybh 

 

13:30 

– початок реєстрації (якщо Ви не зареєструвалися через  

google-форму за посиланням http://surl.li/dtzwt 

або QR-кодом, будь ласка, пройдіть реєстрацію 

 
13:50 Організаційні питання та інструкції про правила участі у конференції 

14:00 
Урочисте відкриття конференції. Вітальне слово. 

Мироненко Сергій Володимирович, директор ВСП «ОАДФК Одеської політехніки» 

І секція. Педагогічна освіта та розвиток особистості 

14:10 

Деякі питання про підвищення кваліфікації педагогічних та науково- 

педагогічних працівників з огляду на законодавчу базу 

Зелінська Світлана Віталіївна, викладач-методист, Одеський фаховий коледж 

транспортних технологій 

14:20 

Сучасні методи та форми розвитку здобувачів освіти 

Ненку Наталія Василівна, викладач-спеціаліст І категорії, Відокремлений 

структурний підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж 

Національного університету «Одеська політехніка» 

14:30 Час на диспути 

ІІ секція. Інноваційні тренди у сфері освіти 

14:40 

Силабус і тьюторинг: інструкція з використання 

Венгер Альбіна Сергіївна, викладач-спеціаліст І категорії, Відокремлений 

структурний підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж 

Національного університету «Одеська політехніка» 

14:50 

Метод проєктів – як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів у фаховому коледжі 

Ореховська Наталія Олексіївна, викладач вищої категорії 

Гонімар Валентина Іванівна, викладач вищої категорії 

Відокремлений структурний підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий 

коледж Національного університету «Одеська політехніка» 

15:00 

Брендинг як інструмент для підвищення конкурентоздатності закладів освіти 

на ринку освітніх послуг 

Коробкіна Олена Василівна, викладач-методист, Відокремлений структурний 

підрозділ «Одеський технічний фаховий коледж» 

Шевченко Світлана Володимирівна, викладач-методист, Відокремлений 

структурний підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж 

Національного університету «Одеська політехніка» 

15:10 

Застосування інтерактивних вправ на платформі LEARNINGАPPS.ORG при 

викладанні дисциплін: «Організація пасажирських автомобільних перевезень» 

та «Транспортна географія» у фаховій перед вищій освіті 

Омельченко Ольга Валентинівна, викладач-спеціаліст ІІ категорії, Відокремлений 

структурний підрозділ «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

Національного транспортного університету» 

15:20 

Когнітивістика ефективного дистанційного навчання 

Леонтьєва Ірина Олександрівна, викладач-спеціаліст, Відокремлений структурний 

підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного 

університету «Одеська політехніка» 

15:30 Час на диспути 

ІІІ секція. Інклюзивне освітнє середовище 

15:40 

Форми і методи роботи зі здобувачами освіти, що мають особливі потреби 

Мєшкова Віра Василівна, викладач, Фаховий коледж нафтогазових технологій 

інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного 

університету 

15:50 

Особливості організації інклюзивного освітнього середовища у 

загальноосвітній школі 

Петрова Ганна Дмитрівна, викладач-спеціаліст ІІ категорії, Березинський ліцей 

Тарутинської селищної ради Одеської області 

16:00 

Освітнє середовище як фактор розвитку особистості педагогічного працівника 

і здобувача освіти 

Чудак Світлана Іванівна, викладач-методист, Відокремлений структурний 

підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного 

університету «Одеська політехніка» 

16:10 Час на диспути 

16:20 Підведення підсумків. Закриття конференції 
 

 Матеріали конференції та сертифікати будуть опубліковані протягом десяти днів після 

проведення конференції на google-диску за посиланням: 

 

http://surl.li/dtzxm 
  

 За запитом учасника конференції можуть бути відправлені на його електронну адресу. 

 Якщо у Вас виникнуть питання з підключенням або з відсутністю електроенергії, 

зателефонуйте до організаційного комітету. 

 
Організаційний комітет: 

Венгер Альбіна Сергіївна, Перезва Олена Володимирівна 

Електронна пошта: metodkab@oadk.op.edu.ua 

Телефон для довідок: +38 (093) 95 25 637 

http://surl.li/dtzwt

