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Шановні колеги! 

 
1–3 лютого 2017 року Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» проводить ХІV Міжнародну методичну школу-семінар 
«Сучасні педагогічні технології в освіті». 

Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-
педагогічних працівників, ознайомлення із сучасними технологіями педагогічного 
процесу, обмін досвідом щодо нових підходів до виховання та розвитку особистості. 
Під час роботи школи-семінару викладачі  знайомляться з досвідом застосування 
сучасних педагогічних технологій в освіті, які використовуються в НТУ «ХПІ», а 
також із сучасними вимогами до професійної діяльності педагога вищої школи; 
обмінюються  власним досвідом щодо шляхів підвищення якості освіти. 

Школа проводиться у формі педагогічних майстерень за напрямками, 
майстер-класів, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на 
формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних 
компетентностей (педагогічних, організаторських, творчих, комунікативних 
тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою 
майстерень керують провідні викладачі НТУ «ХПІ». 

До участі у школі-семінарі запрошуються викладачі та бібліотечні 
працівники вищих навчальних закладів, аспіранти та студенти, вчителі 
загальноосвітніх навчальних закладів, представники громадських об’єднань, 
соціологи, психологи, усі зацікавлені особи. 

 
 

У  ПРОГРАМІ  ЗАПЛАНОВАНО 
 
Майстер-класи 
 Лідерство в ХХІ столітті: принципи і методи формування 

харизматичного лідера. Парадоксальне лідерство – член-кор. НАПН,  
проф. Романовський О.Г. 

 Методика формування комунікативної компетенції майбутнього лідера-
управлінця – проф. Панфілов Ю.І., доц. Грень Л.М. 

 Формування навичок конструктивної конфліктної взаємодії у навчально-
виховному процесі ВНЗ – доц.  Підбуцька Н. В. 

 Позитивне мислення лідера – проф. Черкашин А.І. 
 Сторітеллінг в педагогічній практиці: розвиток комунікаційного 

потенціалу – доц. Середа Н.В. 
 Методика формування комунікативної компетенції майбутнього лідера-

управлінця – проф. Попова Г.В., ст. викл. Штученко І.Є. 



 Формування іміджу керівника-лідера – доц. Грень Л.М., 
асп. Бондаренко В.В. 

 Педагогічна екосистема викладача електронного університету –  
проф. Кухаренко В.М. 

 Методика навчання аудіювання іноземних мов засобами мультимедійних 
технологій – проф. Бадан А.А. 

 Лідерська поведінка викладача вищої школи як складова його психіко-
педагогічної компетентності – ст. викл. Яценко О.М. 

 Методика підвищення інтересу та мотивації студентів до навчання під 
час використання педагогічної технології «Ігри професійного розуму» –  
проф. Хоменко І.В. 

 Використання ігрових технологій при формуванні професійних 
компетенцій майбутніх менеджерів – ст. викл. Кулик А.М. 

 
Педагогічні майстерні 
 Підготовка майбутніх  лідерів в університетах Великої Британії, 

Фінляндії, Литви, Естонії, України (дослідження здійснене в межах проекту 
Програми ТЕМРUS  «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту») 
– проф. Гура Т.В., доц. Чала Ю.М. 

 Культура педагогічного спілкування у філософії освіти –  
проф. Пономарьов О.С. 

 Активізація навчального процесу – проф.Горілий О.В. 
 Мультимедійні презентації як інноваційний засіб навчання –  

доц.  Шишкіна Є. К., доц. Телуха С. С. 
 Комунікативно-інтенційна модель (КІМ) викладання лінгвістичних 

дисциплін як інноваційної технології біоадекватної освіти – доц. Полянська І. В. 
 Прогресивні освітні технології – поширення досвіду за проектом MASTIS 

– доц.  Чередніченко О. Ю. 
 Комплексні методи підвищення якості вищої освіти в Україні –  

акад. АЕНУ, проф., Лернер Ю. І., викл. Осипова С. К.  
 Технології ігрових занять у навчальній проектній діяльності –  

доц. Сєриков В. І. 
 Бібліотечна інноватика – директор НБ Семененко Л.П. 

_____________________ 

 Участь у школі-семінарі БЕЗКОШТОВНА.  
Учасникам за бажанням видається сертифікат (вартість 100,00 грн.) 
За результатами школи-семінару планується видання збірника методичних праць. 
Пленарне засідання – 01.02.2017 р. о 10 годині, 12 аудиторія Ректорського корпусу.  
Робота майстерень за розкладом. Здійснюється попередній запис, оскільки кількість 
учасників заходів обмежується фізичними розмірами аудиторій. 
       Запис проводиться у методичному відділі НТУ «ХПІ» (із зазначенням майстерень) за 
телефонами: (057)707-61-74; (057)707-62-78; 22-19.          E-mail: metodot@ukr.net 

Детальна інформація щодо роботи майстерень знаходиться у методичному відділі 
та на сайті університету     http://blogs.kpi.kharkov.ua/metodotdel/?cat=17 

Бронювання готелів за телефонами: (057)707-61-74; (057)707-62-78; 22-19 
   Адреса університету: 61002, м. Харків,  вул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПІ». 
Ректорський корпус, к. 3, методичний відділ.   
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