


Науково-педагогічні кадри
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Науково-педагогічні кадри



бакалавр

• галузь знань 01 освіта, спеціальність 
014 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології);

магістр

• галузь знань 01 освіта, спеціальність 
014 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології);

доктор 
філософії 

• галузь знань 01 освіта, спеціальність 
014 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології)

Підготовка освітніх ступенів та спеціальностей: 





Проведення майстер-класів з основних та

додаткових технологій «Формування

технологічних компетентностей учнів у

контексті оновленої програми з трудового

навчання у 5-9 класах» 30 січня 2019року

Проведення тренінгу з теми «ІКТ на уроках

трудового навчання, технологій, креслення в

контексті реалізації концепції Нової української

школи» 2 лютого 2019 р.



XXXVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з трудового навчання (технологій) ІІІ етап

02-03 лютого 2019 р.



ІІІ етап Обласного учнівського конкурсу з креслення серед учнів 8-11 класів закладів

загальної середньої освіти Полтавської області (присвяченого пам’яті члена-кореспондента

НАПН України Віктора Сидоренка). 09 березня 2019 р.



Проведення майстер-класів з основних та додаткових технологій «Формування

технологічних компетентностей учнів у контексті оновленої програми з трудового навчання

у 5-9 класах та технології у 10-11 класах» 16 квітня 2019 р.



«Формування проектно-технологічної компетентності в контексті реалізації змістових

ліній «Підприємливість і фінансова грамотність» та «Здоров’я і безпека» оновлених

програм з трудового навчання у 5-9 класах та технологій у 10-11 класах 18 квітня 2019 р.



«Формування технологічних компетентностей та конкурентно-спроможної

особистості в контексті Нової української школи» 26-27 вересня 2019 р.



Науково-практичний семінар «Формування ключових компетентностей на уроках

трудового навчання, технології, креслення засобами STEM-освіти в контексті реалізації

концепції Нової українcької школи» 31 жовтня 2019 р.



«Формування технологічних компетентностей та конкурентноспроможної особистості в 

контексті Нової української школи в умовах МНВК» 14 листопада 2019 р.



Навчально-науковий семінар «Ключові аспекти формування 

культури здоров’я особистості сучасного учня», на базі 

Комунального закладу «Полтавська гімназія «Здоров’я» №14» 

(15 лютого 2019 року)



Об’єкти інтелектуальної власності та результати 

комерціалізації науково-технічних розробок



Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну 

діяльність студентів

№

з/п

Назва проблемної

групи

Керівник

групи

Кількість

студентів

1. Особистісно-орієнтована спрямованість

навчання професійно орієнтованих

дисциплін

професор

Цина А.Ю.

5

2. Естетичне виховання студентів засобами

народних промислів

професор 

Титаренко В.П.

3

3. Педагогічні основи процесу формування

понять учнів в опануванні графічною

грамотою

доцент  

Гриценко Л.О.

6

4. Перспективи екологічної конверсії

аграрного виробництва

доцент  

Титаренко О.О.

4

5. Підготовка майбутніх учителів технологій

до навчання основ дизайну учнів

загальноосвітньої школи

асистент

Срібна Ю.А.

3

6. Методика навчання майбутніх учителів

технологій проектної діяльності

асистент

Дебре О.С.

3



Діяльність обласної спеціальної дослідницької групи

«Проектування як метод пізнання

в освітній галузі «Технології»



Всеукраїнська студентська олімпіада зі

спеціальності «Трудове навчання та технології».

Рись Оксана Олександрівна нагороджена дипломом І ступеня за перемогу

у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Трудове навчання та

технології » та стала лауреатом премії імені В.К.Сидоренка.



Участь студентів у Всеукраїнському конкурсі

студентських наукових робіт зі спеціальності

«Технологічна освіта».

Оксана Мелешко переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта», який проводився на базі

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра

Довженка та нагороджена дипломом І ступеня.



Роки

Кількість студентів, які 

беруть участь у 

наукових дослідженнях

Кількість молодих 

учених, які 

працюють на 

кафедрі

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у 

ВНЗ після 

закінчення 

аспірантури

2014 64 - -

2015 31 - -

2016 31 1 -

2017 26 2 -

2018 48 1 1

2019 39 1 -

Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених



Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів

Створення кафедрою Коучинг-центру
на базі аудиторії № 208



Продовдення наукового та науково-технічного 

співробітництва із закордонними організаціями

Договір укладений між 

Полтавським національним 

педагогічним університетом імені 

В.Г. Короленка в особі ректора 

Степаненка Миколи Івановича, що 

діє на підставі Статуту та Academia

Humanistyezno-Ekonomiezna w 

Lodzi



V МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС, ПРИСВЯЧЕНИЙ 105-РІЧНИЦІ 
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОДИЗАЙНУ»

(25-27 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ)



«Теоретико-методичні аспекти 

технологічної освіти учнівської та 

студентської молоді засобами 

естетичної культури та дизайну»

(державний реєстраційний № 0117U003063)



Інформація про проведення кафедрою конференцій

(семінарів) 

Кількість проведених конференцій

2015 2016 2017 2018 2019

Міжнародна конференція 1 - 1 1 1

Всеукраїнська конференція 1 1 1 1 -

Регіональна конференція - - - 1 -



М о н о г р а ф і ї

1. Meleshko O.V., Tsina A. Yu. The

System of Methods for Forming Students’

Civic Responsibility in Technological

Education // Emergence of public

development: financial and legal aspects:

monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by

Doctor of Economic Sciences, Prof.

Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. -

Agenda Publishing House, Coventry, United

Kingdom, 2019. – P. 693-705.

2. Титаренко О. «Основи наукових

досліджень Монографія. Полтава:

Видавництво «Сімон», 2019. 348 с.

3. Срібна Ю. «Підготовка майбутніх

учителів трудового навчання основам

дизайну» : Монографія. Полтава:

Видавництво «Сімон», 2019. 179 с.



Стаття у фахових виданнях (за профілем кафедри)

1. Рутковська О.М., Цина А.Ю. Організація 

позаурочної роботи школярів із виконання домашніх 

робіт із трудового навчання // Вища школа. – № 6. –

2019. – С. 110-119.

2. Титаренко В. Сервіс GOOGLE CLASSROOM як 

інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів

трудового навчання / В. Титаренко, А. Іщенко // Вища

школа: науково-практичне видання. – № 6. – 2019. –

С. 81-90.

3. Гриценко Л. Графічна компонента у структурі

підготовки майбутнього фахівця професійної освіти / 

Л. Гриценко, Л. Страшко // Вища школа: науково-

практичне видання. – № 6. – 2019. – С. 22-32.

4. Срібна Ю. Упровадження етнодизайнерських ідей у 

процесі підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання / Ю. Срібна // Вища школа: науково-

практичне видання. – № 6. – 2019. – С. 32-44.



Стаття у інших (не фахових) виданнях:

Цина А.Ю. Актуальні проблеми

підготовки вчителя трудового

навчання та технологій: теорія,

досвід, проблеми: збірник наукових

праць / О.В. Марущак (голова) та

[ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б.,

2019. – Вип. 3. – С. 12-14



Публікації у збірниках матеріалів 
Міжнародних конференцій:

Гриценко Л.О. Методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів

у процесі графічної підготовки / Л.О. Гриценко, П.І. Кузьменко // Науково-

дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій,

технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ,

2019. – С. 84-87.

Дебре О.С. Методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів у

процесі графічної підготовки / О.С. Дебре // Науково-дослідна робота в системі

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній

галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20

вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 96-98.

Кербут Ю.В. Регіональні особливості декорування писанок / Ю.В. Кербут //

Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору: Збірник статей і

матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада

2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 54-

60.

Срібна Ю.А. Художні особливості декорування вишивкою компонентів

сучасного жіночого одягу / Ю.А. Срібна // Науково-дослідна робота в системі

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній

галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20

вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 246-248.

Титаренко В.П. Національно-патріотичний потенціал декоративно-

прикладної творчості / В.П. Титаренко // Науково-дослідна робота в системі

підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній

галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20

вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 253-256.



Публікації у збірниках матеріалів 
Міжнародних конференцій:

Титаренко В.П. Використання хмарного сервісу Google Форми при перевірці знань

студентів / В.П. Титаренко, А.В. Іщенко // Тенденції розвитку професійної та

технологічної освіти в умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-

конференції молодих учених і студентів «Тенденції розвитку професійної та

технологічної освіти в умовах ринку праці», 3 квітня 2019 року. Суми: Вінниченко М. Д.,

2019. – С. 110–113.

Титаренко В.П. Application of cloud technologies for organization of distance learning /

В.П. Титаренко, А.В. Іщенко // Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «ИННОВАЦИЯ-2019. Вызовы времени» (4 апреля 2019 г.,

г. Минск). – г. Минск, Республика Беларусь. – С. 254–257.

Титаренко О.О. Дослідницька діяльність як засіб формування екологічної

компетентності майбутнього вчителя технологічної освіти / О.О. Титаренко // Науково-

дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і

комп’ютерній галузях: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-

20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 256-258.

Цина А., Іманова С. Інтенсифікація графічної підготовки в умовах обмеженого часу

засобами укрупнення навчальної інформаці // Матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.

пам’яті акад. Д.О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та

перспективи розвитку» (24 травня 2019 р.), VI Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті член-

кореспондента НАПН України В.К. Сидоренка «Актуальні питання графічної

підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку» (25 травня 2019 р.) / за заг. Ред.

Д.Е. Кільдерова. – Київ, 2019. – С. 117-119.

Цина А., Рутковська О. Форми організації позаурочної самостійної домашньої

роботи школярів з трудового навчання // Матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті

акад. Д.О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та

перспективи розвитку» (24 травня 2019 р.), VI Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті член-

кореспондента НАПН України В.К. Сидоренка, «Актуальні питання графічної

підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку» (25 травня 2019 р.) / за заг. ред. Д.Е.

Кільдерова. – Київ, 2019. – С. 120-122.



Цина А.Ю., Мелешко О. Методи формування громадянської відповідальності

учнів 5 класу в трудовому навчанні // Тенденції розвитку професійної та технологічної

освіти в умовах ринку праці. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих

учених і студентів, 3 квітня 2019 року. Суми: Вінниченко М. Д., 2019. С. 170-173.

Цина А.Ю. Підвищення рівня мотивації професійної підготовки майбутнього

вчителя засобами технологій медіаосвіти / А.Ю. Цина // Інформаційні технології в

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ.

нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 299.

Цина А.Ю., Крицька І.О. Концептуальні засади формування громадянської

відповідальності учнів у трудовому навчанні // Науково-дослідна робота в системі
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Спеціалізована вчена рада К 44.053.02 із захисту кандидатських

дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового

навчання, яку очолює д.п.н., професор В.П. Титаренко.
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24 жовтня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 44.053.02 відбувся

Публічний захист дисертації Артюшенка Петра Петровича «Розвиток науково-
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ХХІст.)» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання
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Основні завдання наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності 

кафедри на 2020 р.:

1. Підготувати колективну монографію: «Теоретико-методичні аспекти

технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної

культури та дизайну».

2. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у наукометричому

виданні.

3. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у фаховому

виданні.

4. Отримати документи інтелектуальної власності (свідоцтв про

реєстрацію авторського права на твори, охоронних документів).

5. Інтенсифікувати міжнародну діяльність викладачів кафедри,

організувати роботу зі стажування в закордонних вишах, укладання договорів

про міжнародне співробітництво та підготовки наукових статей англійською

мовою у провідних фахових виданнях з наукометричними даними.
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