
ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ:  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

 

9-10 листопада 2017 року на базі Хмельницькогонаціонального 

університету проходила ІХ міжнародна науково-практична конференція 

«Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»,присвячена 

пам’яті Ігоря Євгенійовича Каньковського. 

Співорганізаторами конференції були: Міністерство освіти і науки України, 

Хмельницький національний університет, Національна академія педагогічних 

наук України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут 

педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інститут педагогіки 

Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, 

Республіка Польща), Університет технологічно-гуманістичний (м. Радом, 

Республіка Польща). 



 

В залі пленарного засідання 

 

З вітальним словом до учасників конференції звернулися:СКИБА Микола 

Єгорович –ректор Хмельницького національного університету, доктор технічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України; НИЧКАЛО Нелля 

Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, 

академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 

України;ФАСОЛЯ Олег Іванович – директор Департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації;ДАЦЮК Олександр 

Анатолійович – протоієрей, кандидат богослов’я, секретар Хмельницької єпархії 

УПЦ, завідувач кафедри українського православ’я і теології Хмельницького 

інституту МАУП. 



 

До учасників звертається академік Н. Г. Ничкало 

 

Вітає учасників конференції О. І. Фасоля 



 

Вітає учасників конференції О. А.Дацюк 

 

Особливою подією на конференції стала урочиста церемоніянагородження 

лауреатівгромадської відзнаки –срібна медаль«Василь Зеньковський». Ця 

громадська відзнака увіковічує пам'ять нашого видатного земляка – філософа, 

психолога, педагога, громадського і релігійного діяча Василя Васильовича 

Зеньковського, який народився у м. Проскурові в 1881 році, і вручається 

науковцям за значні досягнення в науковій та педагогічній діяльності.  

В цьому році лауреатами громадської відзнаки стали: 

КАНЬКОВСЬКИЙІгор Євгенійович (посмертно) – засновник кафедри 

теорії та методикитрудового і професійного навчання Хмельницького 

національного університету,завідувач кафедри 1999-2016 рр.,доктор педагогічних 



наук, доцент,міжнародний інженер-педагог ING-PAED IGIP – заінноваційний 

педагогічний менеджмент. Нагорода була вручена його дружині Каньковській 

Ользі Степанівні. 

 

Срібну медаль «Василь Зеньковський»отримує  

Каньковська Ольга Степанівна 

 

MICHALSKIJarosław– Dr. hab. nauk społecznych w zakresie 

pedagogiki,Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

(m. Warszawa, Polska)–за значний особистий внесок у розвиток педагогічної 

науки. 



 

Нагороду отримує професор МichalskiJarosław 

 

 

КОБЕРНИКОлександр Миколайович– доктор педагогічних наук, 

професор,завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 

державного педагогічного університетуімені Павла Тичини – за значний 

особистий внесок у розвиток педагогічної науки. 

 



 

Нагороду отримує професор О. М. Коберник 

 

Під час пленарних засідань особливий інтерес в учасників конференції 

викликали ґрунтовні доповіді професорів: Н.Г. Ничкало (м. Київ),J. MICHALSKI 

(м. Варшава), О. М. Коберника (м. Умань), А. Ю. Цини (м. Полтава), Л. О. Хомич 

(м. Київ), В. О. Радкевич (м. Київ); В. Ф. Орлова (м. Київ), П. Г. Лузана (м. Київ), 

Л. Л. Сущенцевої (м. Львів), Н. М. Бідюк (м. Хмельницький), В. В. Третька 

(м. Хмельницький) та інших. 



 

Доповідає доктор Н.Г. Ничкало (м. Київ) 



 

Доповідає Dr. habil. J. MICHALSKI (м. Варшава) 



 

Доповідає професор О. М. Коберник (м. Умань) 



 

Доповідає професор А. Ю. Цина (м. Полтава) 



 

Доповідає професор Л. О. Хомич(м. Київ) 



 

Доповідає професор О. В. Радкевич(м. Київ) 

 

Доповідає професор В. Ф. Орлов (м. Київ) 



 

Доповідає професор П. Г. Лузан (м. Київ) 



 

Доповідає професор Л. Л. Сушенцева (м. Львів) 



 

Доповідає доктор В. В. Третько (м. Хмельницький) 

 

10 листопада 2017 року проводились секційні засідання конференції:  

1-ша секція «Модернізація професійно-технічної освітиу сучасних 

умовах». Модераторами були:Романова Ганна Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України;Шевчук Людмила Іванівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області; 

2-га секція «Професійне становлення особистості в умовах ринкової 

економіки».Модератори: Базиль Людмила Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, учений секретар Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України;Гомонюк Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 



професор кафедри практичної психології і педагогіки Хмельницького 

національного університету; 

3-тя секція«Психопедагогіка та андрагогічний підхід до професійного 

становлення особистості». Модератори: Павлюк Євген Олександрович, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри здоров’я людини Хмельницького 

національного університету;Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 

педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. 

4-та секція «Професійна освіта і навчання особистості: вітчизняний та 

зарубіжний досвід». Модератори:Пуховська Людмила Прокопівна, доктор 

педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України;Бідюк Наталя Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та 

методики викладання, директор Центру порівняльної професійної педагогіки. 

Із програмою конференції та тезами доповідей можна ознайомитися за 

посиланням. 

 

Доповідає доктор пед. наук,професор–В. М. Гладкова (м. Київ) 



 

 

Доповідає доктор пед. наук Л. О. Базиль (м. Київ) 

 

Заключне слово промовили модератори секційних засідань щодо прийняття 

рекомендацій конференції. 



 

Доповідає доктор пед. наук В. І. Цина (м. Київ) 

З нагоди міжнародної конференції у стінах Хмельницького національного 

університету пройшла низка урочистих та святкових заходів, зокрема, виставка 

художніх творів кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання, 

презентація наукових видань викладачів та студентів кафедри, концерт, на якому 

усі учасники конференції мали змогу почути чудові пісні і побачити грандіозні 

колекції одягу. 

 



 



 

 



 



 

Презентація наукових видань викладачів та студентів кафедри теорії та 

методики трудового і професійного навчання 

 



 

 

Також учасники конференції завітали на персональну виставку викладача 

кафедри теорії та методики ТПН Марини Аркадіївни Шавиріної-Школяр, яка 

відбулась 10.11.17 р. у Хмельницькому обласному художньому музеї і 

ознайомилися з усіма виставковими залами музею. 



 



 

 

Колектив кафедри теорії та методики ТПН Хмельницького національного 

університету висловлює щиру подяку Національній академії педагогічних наук 

України в особі Ничкало Н. Г., Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України в особі Радкевич В. О., адміністрації Хмельницького національного 

університету в особі Скиби М. Є., Науково-методичному центру професійно-

технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників 

у Хмельницькій області в особі Шевчук Л. І.за професійну допомогу в організації 

цього визначного заходу. 

Також слова подяки висловлюємо Благодійному фонду Октая Алієва за 

фінансову підтримку щодо виготовлення срібних медалей ««ВАСИЛЬ 

ЗЕНЬКОВСЬКИЙ». 

Щиру подяку висловлюємо: 



Бацуці Володимиру Івановичу за матеріальну допомогу в організації та 

друку матеріалівконференції; 

Бановій Ірині Мойсеївні – керівник студентського Будинку моделей 

запроведення показу колекції мод; 

Театру пісні «Сузір’я» в особі Тимчишака Степана Васильовича – 

художнього керівника, заслуженого артиста України та Центру культури 

естетичного виховання студентів ХНУ в особі 

ЦимбалістогоВасиляФеодосійовича за організацію та проведення концерту. 

Спасибі Вам за плідну співпрацю та професійну підтримку! Наші 

найщиріші вітання – учасникам ІХ міжнародної науково-практичної конференції 

«Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»! 

Бажаємо Вагомих досягнень у Вашій праці.  

Селезньова А.В., к.т.н.,  

ст.викладачкафедри 

теорії та  методики трудового 

 і професійного навчання 


