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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 

 

Голова оргкомітету 

Лянной Юрій Олегович – ректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор 

Заступник голови оргкомітету:  
Кудріна Ольга Юріївна – проректор з науково-педагогічної роботи 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 

економічних наук, професор 

 

 
Координатори оргкомітету 

 

Лянной Михайло Олегович - директор Навчально-наукового інституту 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики 

фізичної культури  

Калиниченко Ірина Олександрівна – завідувач кафедри громадського 

здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор медичних наук, професор 

Голобородько Наталія Вікторівна – консультант Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради 

 

 
Члени оргкомітету 

Латіна Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Заікіна Ганна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Тонкопей Юлія Леонідівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Скиба Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Колесник Анна Сергіївна – викладач кафедри громадського здоров’я та медико-

біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

Щапова Аліна Юріївна - викладач кафедри громадського здоров’я та медико-

біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

Дяченко Світлана Володимирівна – ст. лаборант кафедри громадського здоров’я 

та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Формат конференції – online 
 

25.11.2021 р. 

 10
00

 – 10
10

 – реєстрація учасників конференції за електронним посиланням 

(ауд. 214, корпус № 1 СумДПУ імені А. С. Макаренка) 

 10
10

 – 10
20

 – відкриття конференції 

 10
20 –

 13
00 – 

пленарне засідання 

 13
00

 – 14
00

 – перерва 

 14
00

 – 18
00

 - секційні засідання 

26.11.2021 р. 

 10
00

 – 13
00 

– секційні засідання (ауд. 214, корпус № 1 СумДПУ імені А. С. 

Макаренка) 

 13
00

 – 14
00

 – перерва 

 14
00

 -  17
00

 - засідання круглого столу, прийняття резолюції конференції 

 17
00

– 18
00

 – знайомство з навчально-матеріальною базою Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка 

 

Регламент  

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 7 хв. 

Повідомлення на секційному засіданні – до 7 хв. 

 

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40 002  

Формат конференції – online 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

(аудиторія 214 Формат  конференції – online) 

Президія:  

 

Голова організаційного комітету  

Ректор СумДПУ імені А. С. Макаренка, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

                   

 Лянной Ю. О. 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Сумського 

державного педагогічного університету  

імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, 

професор 

 

 

 

                     Кудріна О. Ю. 

Директор Навчально-наукового інституту фізичної 

культури СумДПУ імені А. С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, професор 

 

                    Лянной М. О. 

 

 

Завідувач кафедри громадського здоров’я та медико-

біологічних основ фізичної культури СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, доктор медичних наук, професор 

 

 

 

              Калиниченко І. О. 
 

Консультант Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Сумської міської ради 

 

 

Голобородько Н. В. 

  

 

 

 
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Лянной Юрій Олегович – ректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор. 

Кудріна Ольга Юріївна – проректор з науково-педагогічної роботи 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 

економічних наук, професор 

Лянной Михайло Олегович – директор Навчально-наукового Інституту 

фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, 

професор 
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ДОПОВІДІ 

 

1.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВИХ, БЕЗПЕЧНИХ І КОМФОРТНИХ УМОВ 

НАВЧАННЯ ТА ПРАЦІ – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ШКОЛИ 

 

Рябуха Алла Петрівна - начальник управління Державної служби якості освіти 

у Сумській області 

 

2. МОБІНГ: ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ 

Іваній Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

3. МАЙСТЕР-КЛАС «СТРЕС – МЕНЕДЖМЕНТ: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ 

ВИНИКНЕННЯ І МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ». 

Ратєєва Вікторія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, керівник 

психологічної служби СумДПУ імені А.С. Макаренка, арт-терапевт. 

 

4. ВПЛИВ РОБОТИ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ ТА КОРИСТУВАННЯ 

ІНШИМИ ГАДЖЕТАМИ НА ЗІР 

Заікіна Ганна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

5. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Тонкопей Юлія Леонідівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної 

культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

6. МАЙСТЕР-КЛАС «АРТ-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ» 

Гулей Ольга Володимирівна – старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва, музикознавства та культурології ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, заслужений майстер 

народної творчості України. 
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СЕКЦІЙНІ ВИСТУПИ 

 

214 аудиторія 

 

Модератор: Голобородько Наталія Вікторівна, консультант Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради. 

 

1. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 

Калиниченко Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної 

культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  

 

2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

Латіна Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

3. ОЦІНКА ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КАРДІОГРАФІЇ ТА РЕОВАЗОГРАФІЇ 
Щапова Аліна Юріївна – викладач кафедри громадського здоров’я та медико-

біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.  С. Макаренка. 

 

4. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ НЕРВОВИХ 

ПРОЦЕСІВ 

Колесник Ання Сергіївна – викладач кафедри громадського здоров’я та 

медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.  С. Макаренка. 
 

26.11.2021 р. 

 

СЕКЦІЙНІ ВИСТУПИ 

 

214 аудиторія 

 

1. ЗВ'ЯЗОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ З ІНДЕКСОМ 

НЕЗДОРОВ`Я 

Гозак Світлана Вікторівна – доктор медичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ 

«Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» (м. Київ, 

Україна). 
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Станкевич Тетяна Валеріївна – кандидат медичних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут 

громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» (м. Київ, Україна). 

Єлізарова Олена Тарасівна – кандидат медичних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут 

громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» (м. Київ, Україна). 

Парац Алла Миколаївна – кандидат медичних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут 

громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» (м. Київ, Україна). 

 

2. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ 

МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ 

Жамардій Валерій Олександрович – кандидат педагогічних наук викладач 

кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної 

медицини Вищого державного навчального закладу України “Українська медична 

стоматологічна академія” (м. Полтава, Україна). 

 

3. ПОКАЗНИКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я УЧИТЕЛІВ В 

УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Жара Ганна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна). 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ З УЧНЯМИ МОЛОШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Щапова Аліна Юріївна – викладач кафедри медико-біологічних основ 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.  С. 

Макаренка (м. Суми, Україна). 

 

 

5.ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО 

ПЕДАГОГІЧНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО 

ТКАЦТВА 

Никифоров Андрій Михайлович – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри ОТМ, музикознавства та культурології Навчально-наукового 

інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 
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26.11.2021 р. 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

 

1. МАЙСТЕР КЛАС «МОНОТИПІЯ ЯК ЗАСІБ АРТ-ТЕРАПІЇ» 

Остапенко Павло Вікторович – викладач першої категорії Сумської дитячої 

художньої школи імені М. Г. Лисенка. 

 

2. МАЙСТЕР КЛАС ВИБІЙКА НА ШОПЕРІ 
Ярцова Любов Олександрівна – викладач вищої категорії, звання «Старший 

викладач» Сумської дитячої художньої школи імені М. Г. Лисенка. 

 

3. МАЙСТЕР КЛАС «БУКЕТ ТРОЯНД» 

Бєлінська Любов Анатоліївна – старший викладач Сумської дитячої 

художньої школи імені М. Г. Лисенка. 

 

4. МАЙСТЕР КЛАС «ПОРТРЕТ ПАСТЕЛЛЮ» 

Ярова Любов Петрівна – викладач вищої категорії, звання «Викладач 

методист» Сумської дитячої художньої школи імені М. Г. Лисенка. 

 

5. МАЙСТЕР КЛАС «ФЛОРИСТИКА. ПЛЕТІННЯ КОЛЬОРОВОГО 

КИЛИМКА» 

Полякова Наталія Миколаївна – викладач вищої категорії Сумської дитячої 

художньої школи імені М. Г. Лисенка. 

 

6. МАЙСТЕР КЛАС «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС» 
Мудрова Ярослава Юріївна – викладач вищої категорії, звання «Старший 

викладач» Сумської дитячої художньої школи імені М. Г. Лисенка. 

 

7. МАЙСТЕР КЛАС «АКВАТУШ»  

Федоренко Олександр Сергійович – викладач вищої категорії, звання 

«Старший викладач» Сумської дитячої художньої школи імені М. Г. Лисенка. 

 

8. МАЙСТЕР КЛАС «ТЕХНІКА РОЗПИСУ СКЛА ВІТРАЖНИМИ 

ФАРБАМИ»  

Переяслова Ольга Михайлівна – викладач вищої категорії, звання «Викладач 

методист» Сумської дитячої художньої школи імені М. Г. Лисенка. 

 

9. МАЙСТЕР КЛАС «ГРАФІЧНІ ПРИЙОМИ В ЛІНОГРАВЮРІ»  
Кузьменко Олексій Дмитрович – викладач вищої категорії, звання «Викладач 

методист» Сумської дитячої художньої школи імені М. Г. Лисенка. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

Обговорення проблем охорони праці педагогічних працівників в сучасних 

навчальних закладах та особливостей технологій здоров’язбереження для учасників 

педагогічного процесу. Підготовка резолюції конференції. 

 

18
00

 – підбиття підсумків конференції 

 

Закриття V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання охорони праці та здоров’язбереження в галузі освіти». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оргкомітет бажає усім учасникам творчих успіхів! 
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На кафедрі можна отримати додаткові 

спеціальності: 

 

після І курсу: професія 5132 «Молодша медична 

сестра з догляду за хворими»; після ІІ курсу: курси 

«Доглядова косметологія», «Косметик-естетист», 

«Базовий Make up», що дозволить реалізувати себе 

як працівника неінвазійної beauty індустрії 
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НОВА ПРОФЕСІЯ – НА РИНКУ ПРАЦІ 

 
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка проводить 

набір на навчання за новою спеціальністю у галузі «Охорона здоров’я» – 229 

«Громадське здоров’я» за освітнім ступенем «Бакалавр». Громадське здоров’я (Public 

Health) – важливий фах, який спрямований на забезпечення життєдіяльності 

суспільства в умовах сучасної екологічної ситуації. Професія надзвичайно 

перспективна та ґрунтується на новітніх досягненнях світової медицини. 

 

Фахівці за спеціальністю «Громадське здоров'я» мають право займати посади у 

галузі профілактичної медицини, публічного управління та адміністрування, 

менеджменту в охороні здоров’я, соціального забезпечення та обслуговування 

населення (Національний класифікатор України (ДК 003-2010), а саме: 
 керівники державних, комунальних та приватних лікувально-профілактичних закладів 

охорони здоров’я; 

 заступники головних лікарів (менеджери охорони здоров'я з питань якості медичних 

послуг, з питань стратегії і маркетингу медичних послуг, з питань організації та методології 

надання медичних послуг, по роботі з персоналом (hr-менеджмент)); 

 фахівці з громадського здоров'я (статистик, методист у існуючих та новостворюваних 

Центрах громадського здоров’я); 

 фахівці-організатори санітарно-епідеміологічного профілю у Лабораторних центрах МОЗ, у 

територіальних управліннях Держпродспоживслужби; 

 організатори охорони здоров’я в об’єднаних територіальних громадах. 

 

Спеціаліст з громадського здоров'я може працювати не тільки у сфері 

охорони здоров'я. Серед можливих професій такі як: 
 косметик-естетист у центрах надання косметологічних послуг із застосування сучасних 

неінвазивних методик догляду за шкірою: 

 керівник малого підприємства без апарату управління у комерційному, побутовому 

обслуговуванні. 

 

Випускники-бакалаври здатні обіймати такі посади (Національний 

класифікатор України (ДК 003-2010): помічник лікаря епідеміолога; інструктор із 

санітарної освіти; консультант центру громадського здоров’я; статистик медичний; працівник 

неінвазійної beauty індустрії 
 

Перелік сертифікатів ЗНО: 

1. Українська мова 

2. Математика або біологія 

3. Фізика або хімія 
 

Контакти: приймальна комісія – 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87,  

т. (0542)-68-59-15; (0542)-68-59-29.  

Web-сайт: http/www.sspu.edu.ua 

Фейсбук:fb.me/gromad.zdorov.sspu 

Інстаграм: gromad.zdorov.sspu 

E-mail: prcom@sspu.edu.ua; kafedra.smv@gmail.com 
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