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IV  Морозівські педагогічні

АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ І  АВТОНОМІЯ 
УНІВЕРСИТЕТУ

читання

Тематичне засідання:

1 5 - 1 6  квітня 2016 р.

ПРОГРАМА

К И ЇВ - 2 0 1 6



О рганізаційний комітет:

А ндрущ енко В.П, доктор ф ілософських наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, академік НАПН України, ректор Н П У  імені М .П .Драгоманова (голова  
оргкоміт ет у);

А кін іна H.JJ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 
вищ ої ш коли Н П У  імені М .П .Драгоманова;

Багрій Т.В., кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри педагогіки і психології 
вищ ої школи НПУ імені М .П .Драгоманова;

В исідалко H.JI., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 
вищ ої ш коли НПУ імені М .П Д рагоманова;

Д ем 'яненко  Н.М ., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
і психології вищ ої школи Н П У  імені М .П .Драгоманова (заст упник голови оргкоміт ет у);

Д івінська Н.О., кандидат педагогічних наук, старш ий науковий співробітник відділу 
інтеграції вищ ої освіти і науки ІВО НАПН України;

Калаш нікова С.А., доктор педагогічних наук, професор, директор ГВО ІІАПН 
України;

К оноваленко О. C., головний редактор Всеукраїнського громадсько-політичного 
тиж невика «Освіта»;

К оноваленко Ю .В., магістр педагогіки вищ ої ш коли, асистент кафедри педагогіки і 
психології вищ ої ш коли НПУ імені М .П .Драгоманова;

К равченко І.М ., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 
вищ ої ш коли Н П У  імені М .П .Драгоманова;

Купрссва О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 
вищ ої школи НПУ імені М .П .Драгоманова;

Л уговий В.І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, перший 
віце-президент Н А П Н  України;

М айборода О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту відкритої 
освіти Університету «Україна»;

М ельникова І.М ., кандидат педагогічних наук, професор, почесний працівник НПУ 
імені М .П .Драгоманова;

М онь А.О ., магістр педагогіки вищ ої ш коли, асиегент кафедри педагогіки і психології 
вищ ої ш коли НПУ імені М .П Д рагоманова;

П угач A.B., кандидат педагогічних наук, головний редактор журналу «Рідна школа»;
Савенкова Л .В ., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Н аукової бібліотеки 

НПУ імені М .П .Драгоманова;
Сірик В.Г., провідний спеціаліст кафедри педагогіки і психології вищ ої ш коли НПУ 

імені М .П .Драгоманова;
Смікал В.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 

вищ ої школи НПУ імені М .П .Драгоманова

Робоча групи: м агіст рант и спеціальност і «Педагогіка вищ ої школи»: А .І.Бабенко, 
Б.Р.Вавелюк, Я.А .Квятківська, Г.А.Кочконян, О.В.Кулик, О.В.М индра, О .Ю .Рокицька, 
М .В.Сергієнко, В.О.Сисуненко.



Р Е Г Л А М Е Н Т  Р О Б О Т И  П Е Д А Г О Г ІЧ Н И Х  Ч И Т А Н Ь

15 квітня 2016 р.

9:00 -  10:00 реєстрація учасників педагогічних читань
10:00 -  11:30 перша пленарна сесія
11 .30-12:00  кава-чай
12:00 -  13:00 друга пленарна сесія
13 :00-13 :30  перерва
13.30 -  16:00 секційні засідання, відеопроекти
16:00 -1 8 :0 0  майстер-класи
18:00 вечірня кава

16 квітня 2016 р.

11 :00-13 :00  секційні засідання
13 :00-13 :30  кава-чай
13:30 -1 4 :1 5  слайд-презентація
14:15 -  15:00 заключне пленарне засідання

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.ІІ.Драгоманова:

15.04.2016 р. - центральний корпус, вул. Пирогова, 9
16.04.2016 п. - центральний корпус, вул. Пирогова, 9;

гуманітарний корпус, вул. Тургенєвська, 8/14

Пленарне засідання аудиторія 231 (центральний корпус)

Секція 1
15 квітня 2016 р.
16 квітня 2016 р.

Секція 2
15 квітня 2016 р.
16 квітня 2016 р.

М айстер-класи 
15 квітня 2016 р.

Заключне пленарне
засідання
16 квітня 2016 р.

аудиторія 231 (центральний корпус) 
аудиторія 3-9 ( гуманітарний корпус)

аудиторія 129 (центральний корпус) 
аудиторія 3-9 (гуманітарний корпус)

аудиторія 231 (центральний корпус),
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова

аудиторія 3-9 (гуманітарний корпус)

тривалість виступів:
- на пленарному засіданні 10 -  15 хв.
- на секційному засіданні 7 -  10 хв.

Робочі мови: українська, англійська



15 квітня 2016 p. 
10:00-13:00

ПЛЕН АР НЕ ЗАСІДАННЯ

ауд. 231 (центральний корпус)

Привітання учасників IVМорозівських педагогічних читань

Андрущенко Віктор Петрович -  доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, академік НАПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ

П ерш а пленарна сесія  
10:00-11:30

Шляхи реалізації університетської автономії у  світовій практиці
Луговий Володимир Іларіонович доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, 
перший віце-президент НАПН України, м. Київ

Автономія університету в контексті Закону України «Про вищу освіту»
Фоменко Микола Миколайович - кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора 
Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, начальник відділу інформаційно- 
аналітичної роботи, м. Київ

Автономія, відповідальність та лідерство як основа інституційного розвитку університетів 
України
Калашнікова Світлана Андріївна -  доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої 
освіти НАПН України, м. Київ

Реалізація принципу автономії університету в міжнародній співпраці 
бінарна доповідь;
Wojciech Slomka - PhD, Rector’s Plenipotentiary for Cooperation with the East, University o f Social 
Sciences, Warshaw, Poland;
Майборода Олена Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту відкритої 
освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ

Д руга пленарна сесія  
12:00-13:00

Академічна автономія на тлі суспільно-політичних трансформацій в Україні X IX - X X  cm. 
Дем’янснко Наталія Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, м. Київ

Управлінський досвід 1.1. Огієнка в умовах університетської автономії періоду УНР
Марушкевич Алла Адамівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ідея автономії вищого навчального закладу у  філософсько-педагогічному дискурсі 
Мокляк Володимир Миколайович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки та андрагогіки, докторант Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка

Постаті українських учених у  Вікі-проекті (електронна енциклопедія). Творча біографія академіка 
О. Г. Мороза -  версія для Вікіпедії
Савенкова Людмила Василівна кандидат педагогічних наук, доцент, директор Н аукової 
бібліотеки Н аціонального педагогічного університету імені М .П .Драгоманова, м. Київ; 
Левченко Юрій Іванович -  кандидат історичних наук, бібліограф Наукової бібліотеки 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ



П РЕЗЕНТАЦІЯ Н А УКОВИХ ПРОЕКТІВ

Проект І. «Проблема академічних свобод і університетської автономії в науковому і 
громадському обговоренні» (виставка-презентація, Наукова бібліотека Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова)

Проект II. Міжнародний освітній проект «Quality o f  education through open learning process»
(відеоблок, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)

Проект III. Результати наукового дослідження «Науково-педагогічні погляди та 
викладацька діяльність О.Г.Мороза (1959 -  2007 pp.)» (слайд-презентація, кафедра педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова)

Проект IV. «Постаті українських учених у  Вікіпедії» (Вікі-проект, Наукова бібліотека 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова)

М А Й СТЕР-КЛА СИ

Майстер-клас І. «Інструменти «google» в діяльності викладача вищої школи» (кафедра 
педагогіки і психології вищої школи, Національний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова)

Майстер-клас II. «Тренінгові технології в освітньому середовищі університету» (кафедра 
психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди»)



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

15 квітня 2016р. 
13:30-16:00

16 квітня 2016р. 
11:00-13:00

Наукові напрями:

Керівники:

Секретар

СЕКЦ ІЯ 1

ауд. 231 (центральний корпус)

ауд. 3-9 (гуманітарний корпус)

- філософська доктрина університетського суверенітету, історія і 
традиції академічної автономії;
- автономія університету крізь призму соціальної і освітньої політики 
держави;
- правові засади та інституціональний вимір університетської 
автономії;
- академічні свободи в освітньо-науковому просторі університету

- University philosophical doctrine o f  sovereignty , history and traditions o f 
academic autonomy;
- University autonomy through the prism o f  social and educational policy;
- legal framework and institutional dimension o f  university autonomy;
- academic freedom in educational and scientific space o f  the university

Моклик Володимир Миколайович -  кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, докторант 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка, м. Полтава;

Кравченко Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Сергіснко Маргарита Валеріївна -  магістрантка спеціальності 
«Педагогіка вищої школи» Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, м. Київ



СЕКЦІЯ 2

15 квітня 2016 р. 
13:30-16:00

16 квітня 2016 р.
11:00 -13 :00

Наукові напрями:

Керівники:

Секретар

ауд. 129 (центральний корпус)

ауд. 3-9 (гуманітарний корпус) \

колегіальність і самоорганізація наукового співтовариства 
університету;
- принцип автономії в організації та управлінні вищим навчальним 
закладом;
- якість освіти у  вимірі університетської автономії;
- моделі фінансової автономії університету;
- загрози і виклики університетській автономії та академічним 
свободам

- collegiality and self-organization o f  the scientific community o f  the 
University; the principle o f  autonomy in the organization and management o f  
higher education institution;
- the principle o f  autonomy in the organization and management o f  higher 
education institution;
- the quality o f  education in terms o f  university autonomy;
- models o f  financial autonomy o f  the university;
- threats and challenges o f  university autonomy and academic freedom

Лкініна Наталія Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ;

Висідалко Наталія Леонідівна -  кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Сисуненко Вікторія Олександрівна магістрантка спеціальності 
«Педагогіка вищої школи» Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, м. Київ



С ЕКЦ ІЙ Н І ДОПОВІДІ

Академічна культура викладача вищого навчального закладу як складова академічної свободи 
Акініна Наталія Леонідівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Психологічний аналіз стресу у  навчальній діяльності студентів
Бабенко Анна Ігорівна магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Науково-педагогічні ідеї викладачів Переяславського колегіуму
Багрій Тетяна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки 
і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Ідеї А. М. Алексюка щодо вдосконалення методів навчання як запоруки підвищення якості освіти 
Бахмач Людмила Анатоліївна -  аспірантка кафедри педагогіки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м.Київ

Основні форми організації позакласної діяльності учнів молодшого шкільного віку в загальноосвітніх 
школах-інтернатах
Бережна Людмила Валентинівна -  викладач кафедри педагогіки ДВНЗ «1 Іереяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Основні підходи до організації перепідготовки фахівців правоохоронних органів в системі 
післядипломної освіти
Бережний Юрій Миколайович -  аспірант кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Специфіка методів та засобів викладання у  магістрантів навчальних закладів України
Бех Юлія Володимирівна -  доктор філософських наук, професор, професор кафедри методології
науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова,
м.Київ

Автономія університетів як ефективний інструмент науково-технічної політики
Богославець Любов Петрівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та
методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Теоретичні аспекти проблеми формування екологічних цінностей у  майбутніх вчителів початкової 
школи
Бороньі Домініка-Ванда Тіборівна магістрантка спеціальності «Початкова освіта» Мукачівського 
державного університету

Альтернативна комунікація як складова професійної компетентності магістрів права 
Булда Анатолій Андрійович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики 
викладання соціально-гуманітарних дисциплін Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, м. Київ

Підвищення якості комунікативної підготовки студентів в умовах автономії університетів 
Бульвінська Оксана Іванівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАГІН 
України, м. Київ

Соціально-педагогічна діяльність у  ВНЗ щодо захисту прав людини
Буянова Галина Володимирівна -  методист вищої категорії відділу соціально-гуманітарної освіти 
Інституту модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ

Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача вищої школи
Вавелюк Богдана Романівна -  магістрантка факультету магістратури, аспірантури і докторантури
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ



Формування творчої свідомості сучасної молоді
Вашкевич Віктор Миколайович -  доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
філософії мови та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
м.Київ

Реалізація академічних свобод ВНЗ України
Веденссва Ольга Анатоліївна -  начальник управління навчально-виховної роботи Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ

Взаємозв 'язок сенситивності перцептивної сфери і мотиваційних тенденцій студента 
Висідалко Наталія Леонідівна -  кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.ІІ. Драгоманова, м. Київ

Академічна свобода та відповідальність викладача сучасного автономного університету 
Внукова Ольга Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики 
професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Правове регулювання економічних відносин у  сфері вищої освіти: недоліки і можливості подолання 
Ворона Вікторія Олексіївна -  кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу 
економіки вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ

Моделі діяльності соціально-психологічної служби у  ВНЗ
Воронцова Емілія Валеріївна науковий співробітник сектору соціальної роботи Інституту 
модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ

Інноваційні технології навчання майбутніх учителів фізичної культури в умовах сучасної парадигми 
вищої фізкультурної освіти
В’яла Оксана Миколаївна -  викладач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Особистісна готовність викладача університету до реалізації принципів академічної свободи 
Галузяк Василь Михайлович -  кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Державні соціальні програми як інструмент державного регулювання освітньої сфери
Гальчич Ірина Петрівна -  викладач кафедри соціальної політики Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Професійно-орієнтовані Інтернет-ресурси як предмет уваги науковців
Горун Юлія Миколаївна аспірант Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ

Методологічні дослідження філософських ідей В. Антоновича кінця X IX -  початку X X  ст.
Гринчук Марина Леонідівна -  аспірант кафедри соціальної філософії та філософії освіти 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Зарубіжний досвід розвитку академічної свободи та автономії університетів: компаративний 
аналіз
Гриценко Марина Василівна -  кандидат філософських наук, старший науковий співробітник 
відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ

Розширення форм вивчення іноземних мов у  ВНЗ згідно з потребами та інтересами студентів 
Гурінчук Світлана Василівна -  кандидат історичних наук, доцент кафедри іноземних мов 
Державного економ і ко-технологічного університету транспорту, м. Київ

Впровадження спеціалізацій на етапі ліцензування аспірантури зі спеціальності «08 Право» як 
виключне право автономного ВНЗ
Гусак Андрій Петрович -  кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та 
процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк



Альтернативні технології підготовки майбутнього учителя іноземної мови у  ВНЗ 
Гусак Людмила Євгеніївна -  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов 
гуманітарних спеціальностей Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
м. Луцьк

Krajowy Ramy Kwalifikacji як засіб забезпечення автономії вищого навчального закладу в Польщі 
Гусак Петро Миколайович доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, м. Луцьк

Проблема попередження масових заворушень як варіативна складова підготовки майбутніх юристів 
у  ВНЗ
Гусак Тарас Петрович -  кандидат юридичних наук, спеціаліст І категорії Вищого спеціалізованого 
суду України, м. Луцьк

Акмеологічна модель викладача вищої школи: стратегічний ресурс розвитку національно- 
патріотичного виховання студентів
Даиилова Галина Степанівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент 
Міжнародної академії акмеологічних наук, м. Київ

Формування суб’єктності майбутніх педагогів в умовах інтерактивного освітнього простору 
університету
Демченко Олена Петрівна -  кандидат педагогічний наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка

Нові виміри виховання духовно-ціннісної культури майбутнього педагога в умовах академічної 
свободи
Деркач Оксана Олексіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Організація освітнього процесу на основі результатів наукових досліджень як умова підвищення 
якості вищої освіти
Дівінська Наталя Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН 
України, м. Київ

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у  професійних 
педагогічних закладах Закарпаття (XX-  початок XXI cm.)
Добош Олена Михайлівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та 
початкової освіти Мукачівського державного університету

Використання інноваційних технологій у  процесі організації позакласної діяльності учнів з географії 
Дудка Інна Геннадіївна -  викладач кафедри географії, екології і методики навчання ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Підвищення якості освіти засобами педагогічних задач
Дяченко Надія Олексіївна -  кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу інтеграції 
вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ

Реалізація університетами країн Бенілюксу принципу автономії при підготовці науково-педагогічних 
працівників
Жабенко Олександр Вікторович -  кандидат наук з державного управління, старший науковий 
співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ

Філософія освіти в оптичному дискурсі автономії університету
Zhalovaga Anatoliy -  PhD, prof., Vice-Rector for Academic Affairs, Teological-Humanitarian Institute, 
Warshaw, Poland



Komunikacyjne aspekty funkcjonowania instytucji pomocy spolecznej w przestrzeni publicznej 
Szyszka Michal -  dr., Janusz Korczak Pedagogical University, Warshaw, Poland

Теоретичні основи підвищення якості освіти студентів університету
Житеньова Людмила Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Соціальні функції спорту як багатогранного суспільного явища та невід 'ємного елементу культури 
суспільства.
Завальнюк Олена Валентинівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики 
фізичного виховання Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Підготовка педагогічних кадрів у  вищих навчальних закладах України: європейський вимір 
Зданевич Лариса Володимирівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії

До питання про тлумачення понять «академічна свобода» та «автономія університету»
Зеленська Олена Піменівна -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних 
мов Львівського державного університету внутрішніх справ

Створення наукових об'єднань ВИЗ за галузями знань для нормування академічної свободи 
університету
Імбер Вікторія Іванівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Підвищення ефективності навчання іспанської мови як другої іноземної мови на базі англійської 
Ісаєнко Світлана Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 
Державного економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ

Формування громадянської відповідальності у  студентів
ївженко Юрій Васильович завідувач сектору соціальної роботи відділу соціальної роботи і етики 
Інституту модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ

Основні напрями реформування вищої освіти в Україні у  XXI столітті
Казакова Наталія Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач виробничої практики 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Концептуальні засади ВНЗ як передумова університетської автономії
Калмикова Лариса Олександрівна -  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «ІІереяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»

Кластерна модель фінансової автономії університетів
Калмиков Олег Валентинович - кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та 
контролінгу ДВНЗ «ІІереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди»

Ефекти у  розвитку професійних компетентностей -  основа для академічної мобільності студентів 
Калмиков Георгій Валентинович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної 
психології Донбаського державного педагогічного університету

Методика і технологія контролю якості знань студентів педагогічної магістратури 
Квятківська Яна Анатоліївна магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ



Інформатизація освітнього процесу ВНЗ України
Кивлюк Ольга Петрівна -  доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач 
кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, м. Київ

Академічні свободи як провідні чинники розвитку інноваційної діяльності викладача вищої школи 
Кириченко Римма Вікторівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Вік ВНЗ як впливовий фактор на якість підготовки здобувачів вищої освіти
Кірієнко Дар’я Олександрівна -  науковий співробітник, аспірант відділу економіки вищої освіти 
Інституту вищої освіти НА1ІН України, м. Київ

Традиційні і модерні патерни освіти в Україні: раціональний вибір
Кісла Ганна Олександрівна -  кандидат філософських наук, професор кафедри соціології 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Державний стандарт як засіб формування єдиного освітнього простору в умовах автономізації ВНЗ 
Кіт Галина Григорівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та 
початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського

Використання автоматизованих систем діагностики результатів навчального процесу в структурі 
електронного посібника для проміжного контролю результатів навчання
Клименко Олександр Іванович здобувач факультету української філології та літературної 
творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
м. Київ

Організаційні та нормативно-правові аспекти розвитку університетської освіти Угорщини у  XIX  
столітті
Кобаль Василь Іванович -  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету

Професійна підготовка майбутніх учителів соціальних дисциплін до реалізації профільного навчання 
в університетах Іспанії в умовах автономності навчальних закладів
Кобилянська Ірина Василівна -  кандидат педагогічних наук, докторант кафедри методики 
викладання соціально-гуманітарних дисциплін Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, м. Київ

Академічні свободи як умова підготовки майбутніх фахівців до соціально-правової діяльності 
Ковчина Ірина Михайлівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально- 
правового захисту населення Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. 
Київ

Формування авторської наукової школи та перспективи її діяльності у  системі вищої освіти 
Козлакова Галина Олексіївна -  доктор педагогічних наук, професор;
Саєнко Тетяна Василівна -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології 
Національного авіаційного університету, м. Київ

Автономія як форма і умова академічної свободи
Колодяжна Алла Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 
та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Автономія університету в соціально-економічних координатах регіону
Кондрашихін Андрій Борисович -  доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
економіки та менеджменту Інститут економіки і права (філіал) Освітньої установи профспілок вищої 
освіти (ОУП ВО) «Академія праці і соціальних відносин», м. Севастополь



Концепція внутрішньої педагогічної практики
Коноваленко Юрій Васильович -  магістр педагогіки вищої школи, асистент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Сучасні тенденції надання освітніх послуг в умовах автономізації університетів
Коновалова Марта Валеріївна -  кандидат наук з державного управління, викладач кафедри
соціальної політики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Академічна автономія у  вищій школі України в X IX -  на початку X X  століття
Корж-Усенко Лариса Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри
педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, м. Суми

Використання мультимедійних технологій у  викладанні іноземних мов при підготовці інженерів у  
технічних вишах
Коробова Ірина Олександрівна - старший викладач кафедри іноземної мови Державного 
економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ

Кредитно-модульна система оцінювання: досвід провідних вищих шкіл світу.
Коротич Олександр Миколайович -  викладач кафедри соціології Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Ш ляхи удосконалення педагогічної практики майбутніх учителів іноземної мови
Корсак Олена Іванівна викладач англійської мови Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до краєзнавчо- 
туристської діяльності
Кравець Михайло Володимирович аспірант ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Метод проектів у  підготовці майбутнього викладача: з  досвіду роботи
Кравченко Ірина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Формування відповідального батьківства у  студентів як основа попередження насильства в сім ’ї 
Кузнсцова Оксана Володимирівна кандидат педагогічних наук, методист вищої категорії відділу 
соціально-гуманітарної освіти Інституту модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ

Життєстійкість як психологічний ресурс особистісного розвитку студентської молоді 
Купрєєва Ольга Іллівна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Особливості вивчення англійської мови у  контексті реформування вищої освіти
Куиімар Леся Вікторівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Державного
економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ

Академічна свобода як принцип функціонування університетської освіти
Лазаренко Наталія Іванівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Biograjiczny metody badan dla wspolczesnej pedagogiki
Lalak Danuta -  dr. hab., doc., kierownik Katedry Pedagogiki Spotecznej, dyrektor Instytutu Profilaktyki 
Spolecznej і Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warzhawa, Polska

Історія і традиції соціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України
Лесик Ганна Володимирівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
докторант Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ



Adapting self-organisation methods from  production industry's lean management to scientific collaboration 
at Universities
Lipowsky Stefan -  master of Arts Lecturer at University o f Applied Management, Erding, Germany 

Якість морської освіти y  вимірі ав?пономії ВНЗ
Літікова Олександра Іванівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської 
мови в судновій енергетиці Херсонської державної морської академії

Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у  процесі організації їх самостійної 
роботи з дисциплін педагогічного циклу
Любчак Людмила Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського

Суспільна формація благодійності: інтенціїу цивілізаційному дискурсі
Ляднева Анасгасія Вікторівна -  старший викладач кафедри соціальної політики Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Соціальна компетентність майбутніх вчителів початкової школи
Лях Андріана Юріївна -  магістрант спеціальності «Початкова освіта» Мукачівського державного 
університету

Формування професійної культури майбутніх вчителів початкової школи: теоретичний аспект 
Мадяр Аніта Карлівна магістрант спеціальності «Початкова освіта» Мукачівського державного 
університету

Promocja zdrowego stylu zycia і sportu па uniwersytecie
Mazur Piotr -  dr. hab., prof., kierownik Katedry Pcdagogiki PWSZ w Chetmie, Chehn, Polska

Підготовки науково-педагогічних кадрів в умовах автономії університетів: історичний аспект 
Майборода Василь Каленикович -  доктор педагогічних наук, професор, радник директора 
Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ

Формування готовності майбутніх фахівців у  галузі дизайну до професійно-особистісного 
саморозвитку
Малінкіна Валентина Леонідівна -  старший викладач Київського національного університету 
технологій і дизайну

Альтернативні програми профілактики ПАР у  підготовці превентолога
Мартинюк Тетяна Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, м. Луцьк

Історичні аспекти розвитку автономії ВНЗ в роки незалежності української держави 
Мартіросян Леся Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, м. Луцьк

Багатомовність в університетах України: стан і перспективи
Матвієнко Ольга Василівна -  доктор педагогічних наук, професор, проректор з питань науки 
Київського національного лінгвістичного університету

Формування професійних компетентностей майбутніх викладачів іноземної мови в педагогічних 
навчальних закладах України (1991 -  2015)
Машкевич Анна Аркадіївна старший викладач кафедри романо-германської філології 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ



Стандартизація, сертифікація та атестація -  важливі ресурси професійного розвитку керівника в 
умовах автономії університетської освіти
Мельникова Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, професор, Почесний працівник 
Національного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Особливості психологічної парадигми взаємодії особистості і соціуму в умовах навчання у  ВНЗ 
Микитюк Галина Юріївна -  кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 
психології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»

Психолого-педагогічні принципи реалізації університетської автономії і академічної свободи 
Мисан Інна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології і 
педагогіки дошкільної освіти, співробітник лабораторії «Психолінгвістика розвитку дитини» ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Сучасні технології в умовах освітньої інформації
Молчанова Алевтина Олександрівна кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, доцент кафедри університетської освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України, м. Київ

Концептуальні підходи до підготовки вчителя і наукова школа О.Г. Мороза
Монь Альоиа Олексіївна магістр педагогіки вищої школи, асистент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Модернізація підходів державного регулювання розвитку позашкільної освіти в Україні: стан та 
проблеми фінансового забезпечення
Науменко Раїса Андріївна - доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, 
професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

Про застосування сучасних інформаційних технологій у  формуванні позитивного ставлення до 
здоров 'язбережувальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей
Нестеренко Тетяна Михайлівна -  викладач кафедри фізичної реабілітації Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Критерії і рівні сформованості картографічної компетентності майбутніх учителів географії за 
традиційних умов навчання
ІІосачеико Володимир Миколайович викладач кафедри теорії та методики професійної 
підготовки, фахівець навчально-наукового відділу ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Економічний розвиток України і фінансова автономія університету
Носаченко Юрій Семенович кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки 
Національного транспортного університету, м. Київ

Інноваційні підходи до навчання математики студентів педагогічних університетів 
ГІанченко Лариса Леонтіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої 
математики фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, м. Київ;
Шаповалова Наталія Валентинівна -- кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри 
вищої математики фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Сутність психологічних умов професійного самовизначення майбутніх працівників інклюзивних 
закладів освіти
Патинок Оксана Петрівна -  кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 
політики НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ



Вплив університетської автономії на стимулювання мотивації учасників навчального процесу 
Пахальчук Наталя Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського

Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах 
університетської автономії
ГІетько Людмила Василівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської 
філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, м. Київ

Гуманістична складова вищої освіти українського сьогодення.
Пиголенко Любов Вікторівна старший викладач кафедри соціальних та публічних комунікацій 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Суб ’єктна парадигма у  психології освіти
Пісоцька Леоніда Станіславівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 
дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Роль акмеологічної складової у  формуванні професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів 
до професійної діяльності у  фітнес-індустрії
Прима Анастасія Василівна -  викладач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Концептуальна модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів географії 
Розсоха Антоніна Павлівна кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Дослідження професійної мотивації у  майбутніх викладачів вищих навчальних закладів 
Рокицька Ольга Юріївна магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Интеграция при отборе содержания обучения иностранным языкам студентов неязыковых вузов 
Рубінська Броніслава Іллівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри європейських 
мов Київського національного торговельно-економічного університету

Університетська автономія -  соціальна реалія, виклик і сьогодення
Рудківська На галія Леонідівна аспірант кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Методи навчання та виховання дітей дошкільного віку з  порушеннями мовлення
Рудницька Альона Олександрівна -  бакалавр корекційної освіти, студентка Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Освітня політика України: проблеми координації
Савельєв Володимир Леонідович -  доктор історичних наук, професор, декан факультету 
магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, м. Київ

Постколоніальні контексти у  вітчизняній вищій освіті
Свириденко Денис Борисович -  доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
методології наук та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, м. Київ

Кейс-метод як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців
Сергієнко Маргарита Валеріївна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ



Організаційно-управлінська і викладацька діяльність М.С. Грушевського (1886- 1934)
Снсуненко Вікторій Олександрівна -  магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Гуманістична модель сучасного фахівця вищого навчального закладу
Сівак Наталія Антонівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти 
та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Академічні свободи очима освітньої громадськості
Січкаренко Галина Геннадіївна -  доктор історичних наук, доцент, професор Київського 
національного лінгвістичног о університету, м.Київ

Автономія університету в організації наукових досліджень : підходи і принципи
Скиба Юрій Андрійович -  доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник
відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАГІН України, м. Київ

Впровадження індивідуалізованого навчання у  підготовку фахівця в рамках автономізації ВНЗ 
Смалько Людмила ( вгсніївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 
гуманітарних спеціальностей Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
м. Луцьк

Культурологічний і аксіологічний підходи до формування особистості майбутнього викладача у  
процесі професійної підготовки
Смікал Вік-горія Олексіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Автономне навчання іноземних мов як засіб реалізації академічної свободи університету 
Смольнікова Олена Геннадіївна -  аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Подолання негативних впливів у  вітчизняній освіті
Стенико Валентина Порфнріївна -  кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри 
соціології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Особливості формування фахових компетентностей майбутніх викладачів на бакалаврському і 
магістерському рівнях
Субіна Оксана Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, викладач кафедри освітньої політики 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Реалізація аксіологічного підходу у  професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
у  вищих навчальних закладах.
Сущенко Людмила Петрівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної 
реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Роль філософської освіти у  формуванні серед студентів моделі «обізнаного» споживача.
Сюсель Юлія Володимирівна -  кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Підготовка майбутніх учителів до реалізації індивідуального підходу в роботі з  молодшими 
школярами
Тимканич Марина Михайлівна магістрант спецгальності «Початкова освіта» Мукачівського 
державного університету

Становлення студентського самоврядування у  1956-1963 рр.
Трибулькевич Катерина Георгіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ



Сучасні моделі моніторингу якості професійної підготовки фахівців з вищою освітою
Угненко Анна Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Формування соціальної відповідальності у  студентів в контексті міжнародних нормативних 
документів
Удалова Олена Адамівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 
соціальної роботи і етики Інституту модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ

Адаптація студентів на уроках методики професійного навчання до університецької автономії 
Удалова Олена Юріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики 
професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Проблеми інтеграції Закарпаття в освітній простір СРСР у  40-50-х роках XX  ст.
Фізеші Октавія Йосипівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, декан педагогічного факультету 
Мукачівського державного університету

Умови розвитку міжнародного співробітництва в освітній сфері
Фурман Ольга Вікторівна викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Розробка стратегії створення та розвитку державної вищої освіти вальдорфських учителів 
Халамендик Вікторія Борисівна -  доктор філософських наук, професор кафедри методології наук 
та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Компетентнісний підхід у  визначенні якості освіти в умовах академічної свободи 
Харченко Наталія Валентинівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і 
педагогіки дошкільної освіти, співробітник лабораторії «Психолінгвістика розвитку дитини» ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Особливості педагогічних конфліктів у  вищих навчальних закладах
Холковська Ірина Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Вплив модернізаційних процесів на розвиток вищої освіти
Цегельник Тетяна Миколаївна -  викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових 
методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Емоційна компетентність в структурі діяльності практичного психолога
Циганчук Тетяна Володимирівна каггдидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

Академічна свобода як складова ідеології університету: соціологічний аналіз.
Цимбал Світлана Миколаївна -  кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Актуальні аспекти формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього 
викладача вищого навчального закладу
Чайковська Катерина Василівна -  магістр педагогіки вищої школи, заступник директора з 
науково-методичної роботи Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

Формування комунікативних компетентностей у  майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів
Черенаня ІІаталія Іванівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 
методики дошкільної освіти Мукачівського державного університету

Болонський процес та проблеми реформування системи освіти в Україні.
Черній Людмила Віталіївна кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних та публічних 
комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ



Управління кар'єрою дослідника в  умовах автономії університету
Чорнойван Ганна Петрівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 
інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ

Стратегія розвитку системи вищої освіти в Україні.
Чугаєвський Віталій Григорович -  кандидат педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 
соціології Національного педагогічного університету НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Формування аудіативної компетентності студентів педагогічних ВНЗ як основа їхнього 
професіоналізму
Шафран (Короп) Олеси Анатоліївна аспірант кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Психологічні механізми розвитку особистості студента як суб'єкта навчально-професійної 
діяльності сучасного університету
Шахов Володимир Іванович -  доктор педагогічних наук, професор кафедри психології Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Розвиток професійної самосвідомості студентів майбутніх психологів -  в умовах автономії 
університету
Шахов Владислав Володимирович -  аспірант кафедри психології Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Огляд новітніх риторикознавчих подій за участі представників університетської й академічної 
еліти вітчизняних і зарубіжних інституцій та організацій
Щербакова Олена Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу лідерства та інституційного розвитку вищої 
освіти Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ

Проблема міжкультурного спілкування в студентському середовищі
Щілінська Ганна Валентинівна викладач кафедри соціології Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Актуальні проблеми міжнародної співпраці ВНЗ Польщі та України
Szymanski Zd/islaw -  PhD, prof., Vice-Rector for Academic Affairs, University o f Social Sciences, 
Warshaw, Poland

Соціальна відповідальність як стратегічний пріоритет у  підготовці фахівців з  менеджменту 
Яровий Ігор Миколайович -  кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Київського 
національного торговельно-економічного університету

Модернізація підготовки фахівців соціальної сфери в умовах реформування системи освіти 
Ярошенко Алла Олександрівна -  доктор філософських наук, професор, перший заступник декана 
факультету соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Інтеграція освітньої і науково-дослідницької діяльності у  підготовці викладача як чинник підвищення 
якості вищої освіти
Ярошенко Ольга Григорівна -  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, м. 
Київ

Етична компетентність керівника вищого навчального закладу як основа реалізації гуманістичної 
парадигми освіти
Ящук Інна Петрівна -  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової освіти та 
філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії



МАЙСТЕР-КЛАС 
Інструм енти «g o o g le » в діяльно сті викладача вищої ш коли

15 квітня 2016 р. ауд. 231 (центральний корпус)
16:00-17:00

Тренер-тьютор Коноваленко Юрій Васильович магістр педагогіки вищої школи,
асистент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

МАЙСТЕР-КЛАС 
Тренінгові те хно ло гії в освітньом у середовищ і університету

15 квітня 2016 р ауд. 231 (центральний корпус)
17.00-18:00

Тренер-тьютор Ніколасв Леонід Олегович - соціальний психолог, старший викладач
кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди», керівник центру 
розвитку особистості «Тгаіпіі^ВОХ», м. Київ; начальник відділу 
підтримки сім’ї та розвитку дитини благодійної організації «Київське 
обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко», м. 
Бровари

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
навчально-м етодичного видання д л я  вищої ш коли

16 квітня 2016 р.
12:00 -  13:00 ауд. 232 (центральний корпус)

Мельникова І.М. Соціально-педагогічні тренінги: навчально-методичний посібник для 
студентів-магістрантів спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи / І.М .Мельникова, 
Д.С.Бслоглазенко. -  Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2016. -  144 с.



Слайд-презентація

Р езультати  наукового до слідж е нн я  «Н ауково-педагогічні по гляди  та 
викладацька д ія ль н ість  О .Г.М ороза (1959 -  2007 р р .)»

16 квітня 2016 р.
13:30 -  14:15 ауд. 3-9 (гуманітарний корпус)

Монь Альопа Олексіївна, магістр педагогіки вищої школи, асистент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

З А К Л Ю Ч Н Е П Л Е Н А Р Н Е  З А С ІД А Н Н Я

16 квітня 2016 р. ауд. 3-9 (гуманітарний корпус)
14:15-15.00

Підведення підсумків секційних засідань (виступи керівників секцій).
Прийняття резолюцій, пропозицій, визначення перспективних наукових напрямів V 

Морозівських педагогічних читань.
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