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імені М.П.Драгоманова;

Пугач A.B., кандидат педагогічних наук, головний редактор журналу „Рідна 
школа”;

Савенкова Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки 
НПУ імені М.П.Драгоманова;

Сірик В.Г., методист вищої категорії, методист кафедри педагогіки і психології 
вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова;

Слободянюк Т.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова;

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

Уваркіна О.В., кандидат педагогічних наук, професор, учений секретар НПУ імені 
М.П. Драгоманова;

Яшанов С.М., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
інформаційних систем і технологій НПУ імені М.П.,Драгоманова.
Робоча група:
С.В.Головко, Ю. В. Коноваленко, К.В.Заболоцька, О.С.Драч, Н.В.Жукова, А.Х.Кагарлщька, 

Ю.Ф.Водолажсъка, Я.С.Назаренкова, Н.Б.Буряк., Г.В.Сербулова, О.О. Багінська, P.O. Бондарчук, 
Д. О. Данчук, А. О. Швець.



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

30 березня 2012 у.

9:30 — 10:45 реєстрація учасників педагогічних читань
11:00 -13 :30  пленарне засідання, презентаційш сесії
13:30-14:00 кава-чай
14:00-16:00 секційні засідання
16:00 -1 8 :0 0  майстер-класи
18:00 -  19:00 вечірня кава

31 березня 2012 у.

10:00 — 12:00 секційні засідання
12:00 -12:30 кава-чай
12:30-14:00 магістер-треиінг
14:90 -1 5 :0 0  заключне пленарне засідання

Місце проведення: Національний педагогічний університет 
М.П. Драгоманова:

30.03.2012 - центральний корпус, вул. Пирогова, 9
31.03.2012 - гуманітарний корпус, вул. Тургенєвська, 8/14

пленарне засідання 
секція І

секція 2

майстер-класи

магістер-треніиг 
заклю чне пленарне засідання

ауд. 231, центральний корпус; 
ауд. 231 {перший день), центральний корпус; 
ауд. 3-9 (другий день), гуманітарний корпус; 
ауд. 340 (перший день), центральний корпус; 
ауд. 6-4 (другий день), гуманітарний корпус; 
ауд. 340, Наукова бібліотека НПУ, 

центральний корпус; 
ауд. 6-4, гуманітарний корпус; 
ауд. 3-9, гуманітарний корпус

тривалість виступів:

- на пленарному засіданні 10~15хн.
- на секційному засіданні 7 —10 хв.

імені

Робочі мови: українська, англійська, російська



П ЛЕН АР Н Е ЗАСЕДАНИЯ

ЗО березня 2012 р.
11:00-13:30 вул. Пирогова, 9, ауд. 231

Привітання учасників I I  Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань
Падалка Олег Семенович -  доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, перший 
проректор з організації навчально-виховної роботи і економіки 
Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

Наукова концепція О.Г.Мороза (1940 -  2007 рр.)
Гончарук Альона Олексіївна -  аспірантка кафедри 
педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Університетологія як науково-педагогічний напрям: затребуваність часом
Луговий Володимир Іларіоиович -  доктор педагогічних 
наук, професор, академік НАПН України, віце-президент 
НАПН України, директор Інституту вищої освіти НАПН 
України;
Слшсаренко Олена Миколаївна -  кандидат наук з 
державного управління, старший науковий співробітник, 
учений секретар Інституту вищої освіти НАПН України; 
Таланова Жанетта Василівна -  доктор педагогічних наук, 
провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти 
НАПН України, менеджер з аналітичної роботи Національного 
Темпус-офісу в Україні

Європейський вектор розвитку вищої школи України
Євтух Микола Борисович -  доктор педагогічних наук, 
професор, академік НАПН України, академік-секретар 
відділення вищої освіти НАПН України

Інноваційна економіка як атрактор формування креативної особистості:
загальноцивілЬаційний і педагогічний контекст

Бех Володимир Павлович -  доктор філософських наук, 
професор, перший проректор Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Школа О.Г.Мороза: дидактика і теорія виховання в дії
Волинка Григорій Іванович -  доктор філософських наук, 
професор, проректор з наукової роботи Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
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Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у  контексті є в р о п е й с ь к о ї  
інтеграції

Падалка Олег Семенович -  доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, п е р ш и й  
проректор з організації навчально-виховної роботи і 
економіки Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова

Нові завдання університетів в інтелектуально-інноваційному розвитку глобалізованого 
світу

Таланчук Петро Миколайович -  доктор технічних наук, 
професор, академік НАПН України, президент відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Система «загальноосвітня школа -  вищий навчальний заклад»: орієнтація на кінцевий 
результат навчання

Степко Михайло Філімонович -  професор, член- 
кореспондент НАПН України, перший заступник директора з 
науково-дослідної роботи Інституту вищої освіти 
НАПН України

Роль особистості вченого у  розвитку педагогічної теорії і практики
Бойко Алла Микшівпа -  доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, завідуюча 
кафедрою загальної педагогіки і андрагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету 
імені В.Г.Короленка

Компетентнісний підхід у  контексті інтернаціоналізації вищої освіти України
Побірченко Наталія Семенівна -  доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, ректор 
Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини

Особливості професійної підготовки психологів на сучасному етапі розвитку вищої 
школи

Бондаренко Олександр Федорович -  доктор психологічних 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
завідуючий кафедрою психології і педагогіки Київського 
національного лінгвістичного університету

Компетентнісно-контекстна підготовка педагога: пошук інноваційної моделі
Д ем’яненко Наталія Миколаївна -  доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології 
вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Інформаційні технології в розвитку вищої школи
М айборода Олена Вікторівна - кандидат педагогічних наук, 
професор, директор Інституту відкритої освіти Університету 
«Україна»
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Вища школа України у  медіапроектах тижневика «Освіта»
Коновалеико Ольга Степанівна -  головний редактор 
Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта»

Людиноцентризм і християнський гуманізм як світоглядні основи виховання 
студентсько ї молоді

Тхоржевська Тетяна Дмитрівна -  доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри психології і педагогіки 
Київського національного лінгвістичного університету

Роль психолінгвістики в практичній підготовці майбутніх педагогів
Калмикові» Лариса Олександрівна — доктор психологічних 
наук, професор, академік МАНПО, завідувач лабораторії 
“Психолінгвістика розвитку” ДВНЗ “Переяслав- 
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди”
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П РЕЗЕН ТА Ц ІЙ !« СЕСІЇ

Сесія І. Бібліографічний покажчик наукових і методичних праць О Г Мороза (1940- 
2007 рр.)

Сесія II. Навчально-методична, виховна і наукова діяльність кафедри педагогіки і 
психології вищої школи НЛУ імені М.П.Драгоманова

Сесія Ш . Наукові й навчально-методичні публікації професорсько-викладацького складу 
кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Сесія IV. Установи і кафедри-партнери:
- кафедра педагогіки і психології професійної освіти Національного авіаційного 

університету (завідувач-Л уз ік  Е.В., доктор педагогічних наук, професор);
- кафедра психології і педагогіки Київського національного лінгвістичного 

університету (завідувач -  Бондаренко О.Ф., доктор психологічних наук, професор, член- 
кореспондент НАГІН України);

- відділ теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН 
України (завідувач — Онкович Г.В., доктор педагогічних наук, професор);

- відділ педагогіки і психології вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України 
(завідувач -Левиіин М.М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

- лабораторія історії педагогіки Інстатуту педагогіки НАПН України (завідувач -  
ДічехН.ТІ., доктор педагогічних наук, професор);

- Вища педагогічна школа, м. Плоцьк, Польща (ректор -  Збігнєв Крушевський, 
доктор педагогічних наук, професор; декан педагогічного факультету -  Йозеф 
Полтужицький, доктор педагогічних наук, професор, професор Варшавського 
університету).

Сесія V. Спільні проекти:
- «Тьюторські технології у підготовці магістрів»;
- «Український педагогічний лекторій: видатні постаті»;
- «Центр фандрайзингу: Україна -  Польща».
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

30 березня 2012 р. 
14:00 -16:00

31 березня 2012 р. 
10 :0 0 - 12:00

Наукові напрями:

Керівники:

Секретар:

СЕКЦІЯ 1

пул. Пирогова, 9, ауд. 231 (Центральний корпус)

вул. Тургенєвська, 8/14, ауд. 3-9 (Гуманітарний корпус)

- флософсько-педагогічна ідея людиноцентризму в розвитку 
вищої школи;
- освіта впродовж життя як місія вищих навчальних закладів: 
загальнопедагогічний, андрагогічний, герогогічний підходи;
- світові тенденції трансформації і диверсифікації університету;
- компетентнісно-контекстна організація освітнього простору 
вищого навчального закладу;
- науковий орієнтир змісту навчально-виховного процесу 
університету

- philosophical and pedagogical idea o f  human-centrism in the 
development o f  Higher School;
- education during life as a mission o f  Higher Education 
Establishment: general pedagogical, andragogical, geragogical 
approaches;
- world tendencies o f  transformation and diversification o f  the 
University;
- competency and context organization o f  educational space o f  Higher 
Education Establishment;
-scientific guideline o f  content o f  educational process o f  University;

Дем’яненко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університет)' імені М.П.Драгоманова; 
Майборода Олена Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, 
професор, директор Інституту відкритої освіти Університету 
«Україна»;

Кравченка Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
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С ЕК Ц ІЯ  2

30 березня 2012 р. 
14: 0 0 - 16:00

31 березня 2012 р. 
10 : 0 0 - 12:00

Наукові напрями:

Керівники:

Секретар:

вул. Пирогова, 9, ауд. 340 (Центральний корпус)

вул. Тургенєвська, 8/14, ауд. 6-4 (Гуманітарний корпус)

- тьюторство в умовах трансферно-кредитної системи 
навчання;
-міжнародні експериментальні проекти у  сфері вищої освіти;
- інституціонапьна мобільність, спільне розроблення та взаємне 
визнання документів про освіту;
- інваріантні та варіативні програми навчання іноземних 
громадян, фандрайзинг;
- ризики денаціоналізації освіти та загрози нівелювання 
національних педагогічних цінностей

- Tutoring under conditions o f transfer-credit educational system;
- International experimental projects in area o f  higher education;
- Institutional mobility, joint development and mutual recognition o f  
educational documents;
- Invariative and variative studying programmes fo r  foreign citizens, 

fundraising;
- Risks o f  education denationalization and imminence o f leveling o f  the 
national pedagogical values

Тхоржевська Тетяна Дмитрівна -  доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри психології і педагогіки Київського 
національного лінгвістичного університету;
Мельникова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова;

Лугова Іина Миколаївна, викладач кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова.
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СЕКЦ ІЙ Н І ДО П О ВІДІ

Педагогічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу ВНЗ
Акініна Наталія Леонідівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Управлінська культура як складова професійно-педагогічної культури викладача 
Александрова Наталія Миколаївна - аспірант кафедри педагогіки та психології, 
старший викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки і 
менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»

Вплив інтерактивного комп’ютерного навчання на формування комунікативних умінь 
студентів філологічних факультетів
Андреев Дмитро Якович, аспірант кафедри інформаційних систем і технологій НПУ 
імені М.П.Драгоманова

Формування професійного іміджу майбутнього педагога
Андріївський Борис Макеевич — доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
лабораторії наукових досліджень та інноваційно-освітніх технологій Мукачівського 
державного університету

Методика викладання економіки засобами інформаційно-комунікативних технологій 
Артеменко Інна Едуардівна -  кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Монтессори-образование и речевое развитие личности
Афанасьева Ольга Владимировна -  соискатель ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерация

Погляди на виховання особистості у  науковому доробку Ореста Новицъкого
Багрій Тетяна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Розвиток самосвідомості студентів у  процесі навчання
Бандура Софія Андріївна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Сучасні стратегії та пріоритети освітньої діяльності в розвитку особистості 
Бяраяівський Василь Федорович -  доктор філософських наук, професор, академік 
Академії наук вищої освіти України, головний науковий співробітник Інституту вищої 
освіти НАПН України

Соціальна рівність та нерівність як фактори функціонування освіти в Україні 
Баранівський Віталій Васильович -  аспірант Інституту вищої освіти НАПН України

Формування духовної культури студентської молоді в умовах глобапЬації
Батечко Ніна Григорівна ■- кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої
математики Національного університету біоресурсів і природокористування України
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Формування естетичного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів 
до праці
Білан Валентина Андріївна -  аспірантка Херсонського національного технічного 
університету, викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Становлення університетської педагогічної освіти в Україні (1802-1867)
Білан Марина Григорівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Педагогічна практика як організаційно -  педагогічна умова розвитку професійної 
свідомості майбутнього вчителя
Бобовський Роман Петрович -  аспірант кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені 
М.П.Драгоманова

Освітня політика у  галузі вищої освіти в контексті сучасних характеристик 
цивілЬаційного процесу
Бобрицька Валентина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри освітньої політики НПУ імені М.П.Драгоманова

Компетентнісна і знаннєва парадигми: зміна пріоритетів
Бойко Григорій Миколайович -  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
Навчально-методичного управління НПУ імені М.П.Драгоманова

Теоретичний аналіз управління розвитком дошкільного навчального закладу 
Большукіна Аліна Вячеславівна -  методист, КВНЗ «Харківська академія неперервної 
освіти»

Філософсько-педагогічні погляди і викладацька діяльність П.Д. Юркевича (1862-1874) 
Бондаревська Оксана Миколаївна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Формування політичної культури майбутнього викладача вищих навчальних закладів III -  
IVрівнів акредитації
Бондарчук Руслана Олегівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М. П. Драгоманова

Створення освітньо-рефлексивного середовища як умова формування науково- 
дослідницької компетентності майбутніх економістів
Борисенко Лариса Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та психології Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Системний підхід до визначення змісту формування комунікативних умінь у  майбутніх 
пілотів
Бродова Олеся Володимирівна — аспірантка Кіровоградської льотної академії 
Національного авіаційного університету

Методичні засади застосування інтерактивних технологій навчання у  викладанні курсу 
«Правознавство»
Булда Анатолій Андрійович -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова
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Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача
Буряк Наталія Борисівна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи
НПУ імені М.П.Драгоманова

Державні цільові програми як базовий компонент розвитку науки в університетах 
Бутівщенко Станіслав Васильович - кандидат педагогічних наук, старший науховий 
співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти 
НАГІН України

Науково-професійна соціалізація майбутнього вчителя початкової школи
Вакаля Тетяна Іванівна -  викладач кафедри иедагогіки і методики дошкільної освіти
Мукачівського державного університету

Кредитно-трансферна система навчання як чинник трансформації заочної форми у  
дистанційну
Вакуленко Ірина Вікторівна - старший викладач хафедри інформаційно-комунікаційних 
технологій та електронних засобів навчання Інституту інформатики НПУ імені 
М.П.Драгоманова

Проблема розуміння в гуманітарних науках
Ванда Наталія Василівна - аспірантка Інституту психології імені Г.С.Косткжа НАПН 
України

Проективні тести в дидактичному процесі вищих навчальних закладів 
Веденєевя Ольга Анатоліївна -  начальник Навчально-виховного управління 
Університету «Україна»

Особливості проектування дослідницько-орієнтованих програм професійно-педагогічної 
підготовки
Вернидуб Роман Михайлович -  кандидат фізико-математичних наук, професор, 
проректор з навчально-методичної роботи НПУ імені М.П. Драгоманова

Психологічні особливості творчого розв 'язування задач у  студентів
Висідалко Наталія Леонідівна -  кандидат психологічних наук, старший викладач
кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя у  школярів 
Вишнівська Наталія Володимирівна -  аспірант лабораторії виховної роботи в закладах 
інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України

Формування економічної культури особистості майбутнього вчителя з 
використанням інформаційних технологій
Вінник Ніна Іванівна - науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних 
технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Інноваційні тенденції вивчення фольклористики в університетських та академічних ■ 
осередках
Вовк Мирослава Петрівна -  кандидат філологічних наук, докторант відділу педагогічної 
естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
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Динаміка формування міжособистісних стосунків
Водолажська Юлія Федорівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П. Драгоманова

Психолого-педагогічні аспекти творчої самореалізації студентів у  процесі навчання 
Волосенко Антоніиа Володимирівна - аспірантка кафедри педагогіки та психології 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Деякі проблеми вищої освіти України на сторінках одноіменного журналу
Воронкова Богдана Анатоліївна - науковий співробітник відділу теорії та методології
гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Формування психологічної компетентності майбутнього педагога: організаційно- 
технологічні питання
Галицька Антоніна Валеріівна — кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету

Методологія дослідження професійного зростання майбутнього економіста під час 
навчання у  ВНЗ
Гейлик Анастасія Вадимівна -  аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України

Предумови трансформацій освітніх систем доби раннього протестантизму на 
території Північної Німеччини
Гладков Тимофій Анатолійович - магістрант кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.ІІ.Драгоманова

Тенденції та особливості особистісного зростання студентів у  процесі професійної 
підготовки
Глоба Людмила Вікторівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Роль мультимедійних засобів у  професійній підготовці майбутніх учителів початкових 
класів
Годлевська Катерина Василівна -  молодший науковий співробітник 
відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України

Образовательные факторы профессионально-личностного развития студента как 
субъекта гуманитарной культуры
Головина Светлана Вячеславовна - соискатель ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерация

Передумови становлення учительських інститутів у  системі підготовки педагогічних 
кадрів в Україні 1917-1920 рр.
Головко Світлана Василівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Неформальна освіта: тенденції розвитку
Гончарук Альона Олексіївна -  аспірантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М. П. Драгоманова
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Інформаційна компетентність майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема 
Гончарук Тетяна Олегівна -  старший науковий співробітник відділу 
інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАІШ України

Проблеми виховання в контексті соціалЬації особистості
Грабовська Тамара Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
української, англійської і латинської мов імені М.О.Драй-Хмари Національного 
університету біоресурсів і природокористування України

Подготовка студентов к реализации принципа культуросообразности в процессе 
обучения русскому и белорусскому языкам
Грабчикова Клена Самариевна -  кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
аспирантурой и докторантурой научно-методического учреждения Национального 
института образования Министерства образования республики Беларусь, г. Минск, 
Беларусь

Познавательная самостоятельность учащихся в развивающем контексте проектной 
деятельности
Гребенникова Елена Олеговна -  соискатель ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», Г.Оренбург, Российская федерация

Етико-естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів музичних 
дисциплін
Грищенко Юліяі Валеріївна -  молодший науковий співробітник відділу педагогічної 
естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Якість вищої освіти в контексті формування «суспільства знань»
Гриценко Марина Василівна -  науковий співробітник відділу змісту, філософії та 
прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Формування готовності юнаків иікіл-інтернатів до виконання ролі сімянина: 
теоретичний аспект
Грітчияа Анна Іванівна -  аспірант лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного 
типу Інституту проблем виховання НАПН України

Компоненти готовності майбутніх учителів трудового навчання до застосування засобів 
наочності у  професійній діяльності
Гудим Катерина Сергіївна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Змістові орієнтири педагогічної підготовки фахівців у  системі вищої\ освіти: 
амбівалентні ефекти тенденцій диференціації та інтеграції
Гузій Наталія Василівна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогічної творчості НПУ імені М.П.Драгоманова

Теоретико-методичні засади розвитку університетської освіти
Гук О льга Федорівна -- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Основи формування екологічної свідомості майбутніх фахівців водного транспорту 
Гуренкова Ольга Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, доцент Київської 
державної академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного
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Акмеологічна освіченість людини: інноваційний ресурс розвитку суспільства 
Даиилова Галина Степанівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, член- 
кореспондент Міжнародної Академії акмеологічних наук, віце-президент Української 
Академії акмеологічних наук

Профспілка "РОБОС" в Україні (1920 - 1933 рр.): динаміка росту та зміна напрямків 
діяльності
Двірна Катерина Петрівна -  доцент кафедри історії України Інституту історичної освіти 
ЮТУ ім. М.П. Драгоманова

Кроскультурні відмінності сімейного виховання підлітків в Ірані та Україні 
Дем'яненко Алла Володимирівна — аспірантка кафедри теоретичної та консультативної 
психології НПУ імені М.П.Драгоманова

Планування навчальних результатів -  передумова успішності студентів ВНЗ 
Дибкова Людмила Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформатики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»

Формування міжкупьтурної компетенції студентів вищих навчальних закладів 
художнього профілю засобами інтерактивних технологій навчання
Дівіиська Наталя Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти 
НАПН України

Зміст та структура ключових компетентностей викладача вищої школи
Драч Ірина Іванівна -- кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Університету
менеджменту освіти НАПН України

Формування педагогічної культури майбутнього вчителя іноземної мови
Драч Оксана Сергіївна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи
НПУ імені М.П. Драгоманова

Формування концепції релігійно-морального виховання у  педагогічній спадщині 
В.Зенківського
Євдокімова Лариса Володимирівна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології 
вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Підготовка педагога школи-інтернату до формування практичних вмінь у  
старшокласників
Єременко Людмила Василівна -  науковий співробітник лабораторії виховної роботи в 
закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України

Проблеми застосування комунікативного підходу у  підвищенні кваліфікації лікарів з 
використанням дистанційних технологій
Жирок Марія Миколаївна -  асистент кафедри медичної інформатики НМАПО імені 
П.Л.Шупика

Грантові технології підготовки викладачів-аграрників
Журавська Ніна Степанівна -  доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики 
навчання та управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів і 
природокористування України
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Програма формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку

Журавська Лариса Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Г етьмана»
Остапенко Ел і,віра Олексіївна - викладач кафедри іноземних мов ФЕФ ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Условия и факторы формирования личности пилота
Задкова Елена Владимирова - методист кафедры летной эксплуатации, аэродинамики и 
динамики полета Кировоградской летной академии Национального авиационного 
университета

Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения личности 
Земский Андрей Алексеевич -  соискатель ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерация

Методичні засади професійної підготовки педагогічних кадрів МДЦ «Артек»
Іванова Любов Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, начальник науково- 
методичного відділу Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр 
«Артек»

Структурні компоненти самоосвітньої компетенції
Ільїна Ольга Володимирівна -  старший викладач Національного університету харчових 
технологій (м. Київ)

Гендерний підхід як нова методологія наукових досліджень у  галузі педагогіки 
Ільчеико Олена Ю ріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри 
загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка

Свідомий професійний вибір у  контексті формування культури особистості майбутнього 
фахівця
Ісаєнко Світлана Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
іноземних мов Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ)

Самоорганизация жизнедеятельности как фактор профессионально-личностного 
развития студентов
Исаков Лев Александрович -  соискатель ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерация

Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу 
Калініченко Вікторія Іванівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.ПДрагоманова

Розвиток професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів
Калмиков Георгій Валентинович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
практичної психології Слов’янського державного педагогічного університету

Педагогічна підтримка старшокласників шкіл-інтернатів (зміст підготовчої роботи з 
педагогами)
Канішевська Любов Вікторівна -  доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу 
Інституту проблем виховання НА1ІН України
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Образовательные контексты нежности
Каргапольцев Сергей Михайлович -  доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Российская федерація

Аксиологические контексты категории развития
Каргапольцева Дарья Сергеевна — аспирант ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерация

Создание инновационной образовательной среды в современном университете 
Каргапольцева Наталья Александровна -  доктор педагогических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Российская 
федерация

Виховання статевої культури старшокласників: науково-методичний аспект 
Карпушевська Леся Романівна -  аспірантка лабораторії виховної роботи в закладах 
інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України

Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної 
діяльності
Кирилюк Антон Васильович -  магістрант кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.ПДрагоманова

Питання організації культурно-дозвіллєвої діяльності студентів-філологів на засадах 
українознавства у  контексті глобалізаційних процесів
Кириченко Віта Григорівна -  аспірантка Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини

Проблема внутрішньовузівського управління у  вітчизняній педагогіці 
Кірдан Олена Леонідівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри 
загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини

Проектно-дослідницька діяльність як освітній ресурс майбутнього фахівця
Кічук Надія Василівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою
загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Проблема готовності педагога до компетентної реалізації соціально-юридичного 
механізму забезпечення прав дитини
Кічук Ярослав Васильович -  доктор педагогічних наук, професор кафедри суспільних 
наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Підготовка майбутніх учителів до професійної мобільності
Клименко Юлія Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, директор Центру 
міжнародної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини

Формування комунікативних умінь іноземних студентів технічних університетів у  
процесі вивчення української мови
Кобченко Вікторія Іванівна -  науковий співробітник відділу теорії та методології 
гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАШІ України
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Університетська освіта та співробітництво вищих навчальних закладів України і Польщі 
(2000 - 2005 рр.)
Коваленко Оксана Миколаївна -  молодший науковий співробітник відділу теорії та 
методології природничої й інженерної освіти Інституту вищої освіти НАПН

Народна педагогіка — основа наукової педагогіки
Коваль Олександр Володимирович — магістрант кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Мобільність студентів і викладачів в умовах інтеграції європейських освітніх систем 
Козлакова Галина Олексіївна -  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти НАПН України

Університетська бібліотека як системоутворювальна ланка освітнього простору: 
історико-педагогічний аспект
Козлакова Галина Олексіївна -  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти НАПН України
Пахотіна Поліна Костянтинівна -  кандидат педагогічних наук, викладач Уманської філії 
Європейського університету, здобувач Інституту вищої освіти НАПН України

Синергетичний підхід до системи неперервної освіти
Коломієць Світлана Володимирівна -  кандидат фізико-математичних наук, доцент 
кафедри вищої математики та інформатики Державного вищого навчального закладу 
«Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

Педагогические условия социализации личности в интерактивном образовательном 
взаимодействии
Комарова Ирина Владимировна -  аспірант кафедры теории и методологии образования, 
ассистент кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка, 
ведущий методист отдела профильного довузовского образования и работы с одаренными 
детьми управления довузовского образования ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерация

Використання нових економічних результатів у  навчально-науковому процесі вищої школи 
Кондрашихін Андрій Борисович -  доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління МОНМС України

Реформування системи вищої освіти у  громадсько-політичному тижневику «Освіта»» 
Коноваленко Юрій Васильович -  магістрант кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Інноваційні технології навчання у  ВНЗ
Конончук Вадим Григорович -  магістрант кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Формування викладацького складу Острозької академії (1576 -1636 рр.)
Коробко Наталія Віталіївна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М. П. Драгоманова

Друга вища освіта з фаху «іноземна мова» як форма соціальної адаптації вчителя 
Коноваленко-Монзолевська Наталія Василівна -  викладач кафедри англійської мови 
Інституту іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова
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Основні рівні професійної підготовки майбутніх учителів основної школи Фінляндії 
Котун Кирил Васильович -  аспірант Інституту педагогічної освіти та 
освіти дорослих НАПН України

Основи психолого-педагогічної теорії С.А. Ананьїна
Кочконян Григорій Оганесович -  магістрант кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Розвиток університетської освіти України в X IX  ст.
Кравченко Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова

Провідні етапи організаційно-методичної діяльності Я. Ф. Чепіги
Кравчун Наталі» Петрівна -  викладач Аграрного коледжу управління і права ПДАА, 
здобувач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка,

Інформаційні технології як фактор інтенсифікації підготовки майбутнього 
викладача в умовах магістратури
Красильник Юрій Семенович -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Проблема формування здорового способу життя в андрагогічному вимірі
Кречетов Олександр Сергійович -  аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Особливості психологічного впливу в забезпеченні підготовки майбутніх правоохоронців у  
ВНЗ МВС України
Кривуша Віктор Іванович -  доцент кафедри прикладної педагогіки та роботи з 
персоналом Національної академії внутрішніх справ
Ніколенко Дмитро Олександрович -  кандидат психологічних наук, доцент, професор 
кафедри психологічних дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології 
Національної академії внутрішніх справ

Формування готовності майбутнього викладача педагогіки до застосування 
інтерактивних технологій навчання
Крюкова Єлизавета Сергіївна - аспірантка відділу теорії та методології гуманітарної 
освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Використання мультимедійних технологій у  навчальному процесі ВНЗ
Крячек Олександр Олександрович — магістрант кафедри педагогіки і психології вищої
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Підготовка вихователів інтернатних закладів до формування в учнів свідомого ставлення 
до своїх прав та обов'язків у  системі післядипломної освіти
Кузьменко Людмила Василівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту проблем виховання АПН України
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Особливості підготовки кадрів вищої кваліфікації у  системі неперервної інженерно- 
педагогічної освіти
Кулешова Вікторія Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної 
академії

Особливості тренінгової підготовки журналістів теленовин
Куляс Іван Петрович - аспірант Інституту вищої освіти НАПН України

Навчально-методичний комплекс із типології помилок для студентів філологічних 
спеціальностей
Куляс Павло Петрович -  кандидат історичних наук, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова 

Теоретичні засади науково- дослідної роботи майбутніх учителів
Кушнір Світлана Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
історії педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у  підготовці менеджерів
Лабзенко Лариса Семенівиа -  аспірант кафедри інформаційних систем і технологій НПУ
імені М.П.Драгоманова

Комунікативна компетентність як базова компетентність майбутніх фахівців 
Лаврухіна Тетяна Василівна — аспірантка кафедри педагогіки та психології професійної 
освіти Національного авіаційного університету (м. Київ)

Освітні та просвітницькі програми для батьків як новий тренд в українському 
суспільстві
Лактіонова Галина Михайлівна -  доктор педагогічних наук, професор, старший 
науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Спільні концептуальні засади розвитку університетської освіти X XI століття в процесі 
інтернаціоналізації і глобалізації
Левченко Тетяна Іванівна -  доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та 
педагогіки Київського національного лінгвістичного університету

Комп 'ютерне тестування навчальних досягнень студентів
Левшин Микола Миколайович -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу педагогіки і психології вищої освіти Інституту вищої 
освіги НАПН України

Завдання вищої педагогічної школи
Лесик Ганна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти 
НАПН України

Формування у  вищій школі соціального педагога як суб 'єкта анімаційної діяльності 
Лесіна Т.М. -  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної та 
соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету
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Внесок П. Р. Чамати в розбудову психології вищої школи
Лила Микола Миколайович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
ДВНЗ "Переяслав-Хмелышцыош державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди"

П ед а го г іч н а  практ ика як  м о т и ва ц ія  до м а й б ут н ь о ї п р о ф е с ії
Лисенко Олена Іванівна -  викладач англійської мови кафедри іноземних мов Інституту
природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова

Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери з  
використанням майстер-класів: студійний аспект
Локшин Віктор Соломонович -  кандидат педагогічних наук, докторант Інституту вищої 
освіти НАПН України

Психологічний аспект педагогічного іміджу викладача ВНЗ
Лугова Інна М иколаївна -  викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ 
імені М.П. Драгоманова

Результативний підхід до організації освітньої діяльності як  основа ефективності 
професійної підготовки у  ВНЗ
Лузік Ельвіра Василівна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології професійної освіти Національного авіаційного університету (м. 
Київ)

Особливості організації виховної роботи у  вищому навчальному закладі
Л ю лька Ю лія Ю ріївна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи
Н1ТУ імені М.П.Драгоманова

Ответственность как профессионально значимое качество личности будущих 
менеджеров
Лямии Алексей Владимирович -  аспирант кафедры педагогики и психологии НОУ ВПО 
«Российская международная академия туризма», Московская обл., Российская федерация

Діяльність педагога шксли-інтернату з попередження шкідливих звичок у  молодших 
підлітків
Лящук Ольга Сергіївна -  аспірантка лабораторії виховної роботи в закладах 
інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України

Психолого-педагогічна модель формування інноваційного стилю педагогічної діяльності 
Мазур Ірина Михайлівна -  молодший науковий співробітник відділу виховних систем у 
педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Порівняльний аналіз підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у  Російській 
Федерації, Республіках Білорусь, Казахстан та Україні
М айборода Василь Калеиикович - доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України;
Ж абенко О.В. -  кандидат наук з державного управління, докторант Національної 
академії СБ України

Педагогічні умови формування професійно-ціннісного відношення студентів ВНЗ до 
вивчення іноземної мови
М алінкіна Валентина Леонідівна -  старший викладач Київського національного 
університету технологій та дизайну
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Методологічні аспекти засвоєння студентами нових знань
Манько Володимир Миколайович -  доктор педагогічних наук, професор кафедри 
професійної психології та педагогіки Національної академії СБ України

Теоретичні аспекти виховання самоповаги підлітків шкіл-інтернатів
Манько Тамара Анатоліївна -  аспірантка лабораторії виховної роботи в закладах
інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України

Підготовка викладачів вищої школи в класичних університетах України
Марушкевич Алла Адамівна -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
педагогіки Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка

Самоосвіта викладача вищого навчального закладу в контексті концепції неперервної 
освіти
Махиня Тетяна Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, доцент Університету 
менеджменту освіти НАПН України

Профориентационное тестирование как средство повышения качества высшего 
образования
Махотин Дмитрий Александрович -  кандидат педагогических наук, доцент, директор 
Института дополнительного образования ГБОУ ВПО «Московский городской 
педагогический університет», г. Москва, Российская федерация
Кутьина Марина Владиславовна -  начальник отдела качества образования НОУ ВПО 
«Российская международная академия туризма», Московская обл., Российская федерація

Концептуальні засади інноваційного розвитку педагогічної освіти в умовах глобалізації 
освітньої системи
Машкіна Світлана Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України

Конвергенція морально-етичних цінностей у  процесі підготовки фахівців економічної 
сфери фінансово-економічного факультету
Машкова Інна Миколаївна - старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Теоретичні засади професійної підготовки завідувачів кафедр до управлінської діяльності 
Мельникова Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої 
освіти НАПН України, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені 
М.П. Драгоманова

Підготовка майбутніх педагогів до розвитку образного мовлення дітей дошкільного віку 
Мисаи Інна Володимирівна -  викладач кафедри педагогіки та методики дошкільної 
освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди”

Міжпредметний зв'язок як  засіб стимулювання професійно-пізнавальної діяльності 
студентів у  процесі навчання іноземної мови
Михайленко Галина Григорівна -  викладач кафедри іноземних мов Київського 
національного університету будівництва та архітектури
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Педагогічна майстерність учителя як чинник ефективного розв'язання педагогічних 
задач
Мільто Людмила Олександрівна — кандидат педагогічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних 
технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАГІН України

Освітні процеси на окупованих територіях України (1941-1943 рр.)
Мірошниченко Ганна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут»

Толерантна та інтолерантна особистість у  сучасному освітньому середовищі 
Молчанова Алевтина Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України

Ідея автономії університету у  творчому доробку М І. Пирогова
М усійчук Ольга Петрівна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Формування мотиваційної сфери студентів-першокурсників ВНЗ
Назаренкова Яна Сергіївна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Антропологічна спрямованість педагогічної творчості С.Й.Гессена 
Невмержицький Олександр Артемович -  кандидат педагогічних наук, провідний 
науковий співробітник відділу педагогіки і психології вищої освіти Інституту вищої освіти 
НАПН України

Принципи варіативності навчального процесу в профільній школі
Ніццу Ю рій Георгійович -  аспірант кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені 
М.П.Драгоманова
Процесуальна складова технологій економічного навчання дорослих
Носаченко Ірина Марківва -  кандидат педагогічних наук, професор кафедри фінансів
БІММ Міжрегіональної академії управління персоналом

Економічна реформа і проблеми підготовки фахівців ВНЗ
Носаченко Ю рій Семенович -  кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 
Національного транспортного університету

Особливості професійної підготовки фахівців з маркетингу у  вищих навчальних закладах 
Огієнко В’ячеслав Генадійович -  кандидат технічних наук, професор кафедри 
маркетингу та комерційної діяльності Київського економічного інституту менеджменту

Організаційно - педагогічні засади дистанційного навчання майбутніх учителів у  США 
Огієнко Олена Іванівна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 
інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України

Духовні домінанти компетентнісно орієнтованої мистецької освіти
Олексюк О льга М иколаївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
теорії та методики музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
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Практичні заняття з основ редагування як засіб мотивації до навчання студентів 
редакторського фаху
Онкович Артем Дмитрович - кандидат педагогічних наук, викладач Інституту 
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Полілог культур як сучасна педагогічна технологія
Онкович Артем Дмитрович — кандидат педагогічних наук, викладач Інституту 
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Онкович Ганна Володимирівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 
теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Медіадидактика та її складові
Онкович Ганна Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 
теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Лингвокоммуникативная культура студента в компетентностно-ориентированном 
образовании
Осиянова Анна Владимировна -  ассистент кафедры английской филологии и методики 
преподавания английского языка, ФГБОУ «Оренбургский государственный университет», 
г. Оренбург, Российская федерация

Вища освіта України у  контексті Болонського процесу
Остафійчук Тетяна Василівна -  кандидат психологічних наук, доцент Національної 
академії внутрішніх справ

Специфіка виховання поваги до дитини у  студентської молоді
Павицька Катерина Миколаївна -  аспірантка Інституту проблем виховання НАПН 
України, викладач іноземної мови кафедри іноземних мов Інституту природничо- 
географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова

Психологічні передумови професійної ідентичності сучасного педагога
Панченко Віктор Іванович -  старший науковий співробітник відділу виховних систем у
педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Формування культури педагогічного спілкування майбутніх викладачів вищого 
навчального закладу
Павлюк Людмила Вікторівна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Філософські орієнтації освітньо-виховної системи Фрідріха Фребеля (1782-1852)
Папка Тетяна Сергіївна -  аспірантка кафедри соціальної філософії та філософії освіти 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Особливості інтерактивного навчання у  вищій школі
Парфьонова Світлана Андріївна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Розвиток аксіопедагогіки в Україні: концептуальне бачення
Пелех Юрій Володимирович - доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи і міжнародних зв’язків Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені С.Дем’янчука
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Науково-професійна соціалізація майбутнього вчителя початкової школи
Пермінова Лю дмила Аркадіївна -  кандидат педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки і методики дошкільної освіти Мукачівського державного університету

Формування музейно-педагогічної компетентності як засіб інтернаціоналізації 
професійної підготовки вчителя
Песенліна Н аталія М иколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки та андрагогіки ІНШУ імені В.Г. Короленка

Гуманістична спрямованість педагогічних ідей 1.П. Котляревського
Петренко Леся М иколаївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г.Короленка

Система підготовки педагогічних кадрів у  Міжнародному дитячому центрі «Артек»: 
історика педагогічний аналіз
Піддубка Олена Володимирівна -  генеральний директор Державного підприємства
України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

Підготовка майбутніх вихователів до формування математичної компетенції в 
різновіковій групі
П ідлиш ш к Ірина Ю ріївна -  викладач Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини

Коммуникативно-интерактивная компетенция как результат формирования опыта 
интерактивного взаимодействия студентов
Платова Евгения Дмитриевна -  ассистент Оренбургского государственного 
университета, г. Оренбург, Российская Федерация

Полікультурне виховання як напрям інтернаціоналізації вищої освіти України 
Погребняк Володимир Аркадійович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка

Проблеми і задачі ІТ  освіти
Поліновський В’ичеслав Васильович -  кандидат технічних наук, доцент, директор 
Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Моделі педагогічного спілкування викладача педагогіки, комп 'ютерних систем та мереж  
Польова Віти Володимирівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Науково-дослідна діяльність курсантів (студентів, слухачів) у  вищому юридичному 
навчальному закладі
Полудьонна Наталія Станіславівна -  кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академія внутрішніх справ

Громадська освіта вчителів у  контексті європейських демократичних цінностей 
Постригач Надія Олегівна — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник 
відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України
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Організація підготовки майбутніх учителів фізичної культури у  вищих педагогічних 
навчальних закладах Української PCP у  5 0 - 60 pp. X X  cm.
Пропікав Олександр Костянтинович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, психології і  методики фізичного виховання Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

Проблеми укладання українсько-англійського навчального словника з педагогіки 
Прохур Юрій Зиновійович -  кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник відділу педагогіки і психології вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН 
України

Освітня політика України у  концепції журналу «Рідна школа»
Пугач Анжеліна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, головний редактор 
Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Рідна школа»

Науково-дослідна робота як чинник ефективності професійної підготовки майбутніх 
учителів
Пятакова Тетяна Вікторівна -  старший науковий співробітник відділу інноваційних 
педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Особливості соціально-психологічного навчання спеціалістів, які працюють з батьками 
дітей з особливими потребами
Радченко Марина Ігорівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
психології Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Національні мистецькі традиції у  професійній підготовці викладачів педагогіки 
комп'ютерних систем та мереж
Радчук Ірина Олександрівна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.ІІ.Драгоманова

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у  процесі вивчення іноземної 
мови
Ренська Індіра Іванівна -  старший викладач кафедри іноземних мов Державного 
економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ)

Підготовка учителя до формування культури здоров ’я молодших школярів 
Ротфорт Діана Вікторівна -  здобувач Інституту проблем виховання НАПН України

Маркетингове управління як необхідна умова забезпечення якості надання освітніх послуг 
навчальними закладами
Рябова Зоя Вікторівна — кандидат педагогічних наук, докторант, доцент кафедри 
управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України

Професійно-педагогічна підготовка вчителя у  вищих навчальних закладах України (друга 
половина X IX -  початок X X cm.)
Савченко Ольга Василівна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Інтернаціоналізація освіти як чинник розвитку освітнього середовища вищого 
педагогічного навчального закладу
Самойленко Наталія Борисівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
іноземної філології Севастопольского міського гуманітарного університету
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Социализация личности студента университета в творческой проектной деятельности 
Сапугольцсва Марина Александровна -  соискатель ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерация

Формування свідомого ставлення старшокласників шкіл-інтернатів до здоров'я: 
теоретико-методичні аспекти
Свириденко Світлана Олександрівна -  старший науковий співробітник лабораторії 
виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук

Основні напрями удосконалення підготовки викладача вищої школи
Сгадова Валентина Василівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»

Інституалізація політехнічної освіти особистості в контексті андрагогічного підходу 
Семеновська Лариса Аполлінаріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка

Формування суб'єкт-суб’єктних відносин «викладач-студент» у  студентській 
академічній групі
Сербулова Галина Василівна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Теоретична та практична професійно-педагогічна підготовка вчителя в Харківському 
імператорському університеті (1804 -1 8 5 8  рр.)
Сирота Сергій Володимирович - магістрант кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М. П. Драгоманова

Особливості формування культури мислення майбутніх учителів початкових класів 
Сіиельнікова Наталія Олегівна - аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України

Нові види університетського підприємництва
Січкаренко Галина Геннадіївна — кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії 
Київського національного лінгвістичного університету

Професійне самовдосконалення підготовки майбутніх фахівців за напрямом "Морський 
та річковий транспорт " в умовах сьогодення
Склкренко Інна Ю ріївна - доктор філософії РЬсі, кандидат педагогічних наук, керівник 
практикою відділу сприяння працевлаштування студентів та випускників Київської 
державної академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного

Фактори, що впливають на якість навчання студентів
Скрипченко Леся Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 
та історії педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова

Досвід організації педагогічної практики студентів ВНЗ у  дошкільному навчальному
закладі
Скорофатова Зоя Тимофії&на -  старший вихователь Драбівського центру розвитку
дитини «Сонечко»
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Міжнародні експериментальні проекти у  сфері вищої освіти
Слабошевська Тетяна Миколаївна -  аспірант кафедри інформаційних систем і 
технологій НПУ імені М.П.Драгоманова

Референції оцінювання якості знань студента з педагогіки вищої школи
Слободянюк Тетяна Борисівна -  доцент кафедри педагогіки і психології вищої
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Лекція в сучасній університетській освіті
Случайна Діана Костянтинівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Викладання предметів мистецького циклу в навчальних закладах України (друга половина 
X IX  — початок X X  ст.)
Смікал Вікторія Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова

Формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва у  
вимірах компетентнісного підходу
Сотська Галина Іванівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
докторант відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України

Психолого-педагогічні аспекти формування особистості викладача
Субіна Оксана Олександрівна -  викладач кафедри освітньої політики Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Значення вищого навчального закладу у  професійному становленні викладача 
Султанова Лейла Юріївна -  кандидат педагогічних наук, старший наужовий 
співробітник, завідувач відділу виховних систем у  педагогічній освіті Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Мобільність як складова інтернаціоналізації вищої освіти
Таланова Жанетта Василівна - доктор педагогічних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник відділу педагогіки і психології вищої школи Інституту вищої освіти НАПН 
України

Особливості індивідуалізації навчання у  процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів
Таран Ірина Володимирівна -  викладач Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харкіської обласної ради

Діяльність недільних шкіл на Полтавщині кінця X IX  ст.
Твердохліб Андрій Іванович -  аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 
ПНПУ імені В.Г.Короленка

Формування гуманістичних цінностей особистості як психолого-педагогічна проблема 
Тепла Оксана Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української, 
англійської і латинської мов імені М. О. Драй-Хмари Національного університету 
біоресурсів і природокористування України
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Сутнісні ознаки поняття «процесуальна компетентність»
'Гітаренко Н аталія Ю ріївна - кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу 
педагогіки і психології вищої освіти Інститут)' вищої освіти НАПН України

Педагогічні умови формування соціально-правової компетентності викладачів у  роботі зі 
студентами з особливими потребами
Ткачук Оксана В ячеслав івн а  — аспірантка Інституту проблем виховання НАПН
України

Становлення класичної університетської освіти у  Західній Україні (X V II-X IX  ст.)
Толок Олександра Михайлівна -  магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Розвиток проблемного навчання в системі фахової підготовки майбутніх учителів
технологій
Трегуб О льга Дмитрівна - аспірантка кафедри інформаційних систем і технологій НПУ 
імені М.П.Драгоманова

Психолога - педагогічні засади науково - дослідної практики в умовах магістерської 
підготовки
Тур Ю лія Олегівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ 
імені М.П.Драгоманова

Освітній потенціал нації
У варкіна Олена Василівна — кандидат педагогічних наук, професор, учений секретар 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Виховання гідності старшокласників шкіл-інтернатів: сутність та структура 
Удовицька Світлана Валентинівна - кандидат педагогічних наук, молодший науковий 
співробітник лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту проблем 
виховання НАПН України

Стратегії, дискурси соціальної мобільності і соціальної ідентичності: педагогічний 
аспект
Усатенко Тамара Пилипівна - доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України

Социальный опыт как взаимодействие: формирующие доминанты развития 
У тямиш ева Т атьяна Ю рьевна - соискатель ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерация

Просвітництво як основа місіонерської діяльності Православної Церкви на території
України в XIXст.
Ф азан Василь Васильович - кандидат педагогічних наук, докторант кафедри загальної 
педагогіки іа  андрагогіки ПШТУ імені В.Г.Короленка

Педагогічна освіта у  духовних академіях України в X X  ст.
Ф азан Віталій Васильович - аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 
ІЖ ПУ імені В.Г.Короленка
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Професійно - педагогічна підготовка в учительських інститутах України другої половини 
X IX - початку XXст..
Федоренко Ілля Юрійович - магістрант кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова

Суспільно-політичні передумови розвитку початкової школи Закарпаття в другій 
половині X IX  ст.
Фізеші Октавія Йосипівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Розвиток музичної освіти в Західній Україні протягом першої половини XXст.: 
актуалізація досвіду
Філіпчук Наталі» Олександрівна - кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 
відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України

Становлення спеціальності «Видавнича справа та редагування» в Україні 
Фокіна Тетяна Іванівна -  аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України

Модернізація системи вищої освіти України
Фоменко Микола Миколайович - кандидат педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова

Формування творчого потенціалу художника-живописця на засадах академічної 
художньої освіти
Фомічова Надія Михайлівна - художник-живописець, аспірантка Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України

Етноетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів-філологів вищих 
навчальних закладів
Флегонтова Наталі» Миколаївна кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу педагогічної естетики та етики інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України

Стан готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічного проектування 
Харабара Марія Олександрівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Підготовка майбутніх педагогів до роботи з розвитку розуміння дітьми дошкільного віку 
художніх творів
Харченко Наталія Валентинівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Інноваційна спрямованість підготовки вчителя до формування гуманних відносин в 
основній школі
Хоменко Алла Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка
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Тьюторський підхід до викладання у  вищих медичних навчальних закладах
Храпай Олена Володимирівна - кандидат медичних наук, асистент кафедри гістології та
ембріології Національного Університету імені О.О. Богомольця

Можливості виховання життєздатної особистості в сучасних соціокультурних умовах 
Хромова Оксана Леонідівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН 
України

Питання організації наукової роботи студентів у  фольклорному товаристві 
Циганок Оксана Олександрівна - старший викладач Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини

Рівні переживання стресової події особистістю
Циганчук Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри практичної психології Інституту психології та соціальної роботи Київського 
університету ім. Бориса Грінченка

Формування філософської культури студентської молоді в умовах університету 
Чехун Наталія Василівна -  кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 
Київського національного лінгвістичного університету

Використання принципів людиноценрованого підходу в роботі практичного психолога 
системи освіти
Чуніхіна Лідія Володимирівна - завідувач психологічної служби Державного 
підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

Використання інтерактивних засобів для активізації пізнавальної діяльності студентів у  
процесі навчання основам геометрії
Шаповалова Наталія Валентинівна - кандидат фізико-матиматячних наук, доцент 
кафедри вищої математики НПУ імені М.П.Драгоманова
Панченко Лариса Леонтіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої 
математики НПУ імені М.П.Драгоманова

Професійна ідентичність майбутніх педагогів: теоретичний аспект 
Шахрай Тетяна Олексіївна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України

Київський учительський інститут у  системі підготовки педагогічних кадрів в Україні 
(1909-1920 рр.)
Ш вець Алла Олександрівна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НІІУ імені М.П. Драгоманова

Концептуальні основи підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні кінця X IX  - 
початку X X  ст.
Шеверун Світлана Володимирівна - викладач кафедри педагогіки і психології вищої 
школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Оренбургский государственный университет
Ш евченко Анастасия Ю рьевна - соискатель, ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет», г. Оренбург, Российская федерація
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Образовательные технологии в системе высшего педагогического образования России 
Шевченко Наталья Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент, ГОУ ВПО 
«Московский городской педагогический университет», Институт дополнительного 
образования, г. Москва, Российская федерация

Світлої пам 'яті Людмили Микитівни Проколієнко
Шевчук Вікторія Валентинівна - кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка

Формування креативної компетентності студентів інженерно-педагогічних закладів 
засобами інноваційних технологій
Яковенко Тетяна Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
соціально-економічних та педагогічних дисциплін Стахановського навчально-наукового 
інституту гірничих та освітніх технологій Української інженерно-педагогічної академії

Виховний ідеал підростаючого покоління у  філосовсько-педагогічних ідеях Заходу та 
Сходу
Яковенко-Глушенкова Єлизавета Валентинівна - кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри романських мов факультету романської фітології Київського 
лінгвістичного університету

Роль украінськоі християнської музичноі традиціі у  збереженні національних духовних і 
педагогічних цінностей
Ярош Ольга Анатоліївна - магістрантка кафедри педагогіки і психології вищої школи 
НПУ імені М.П.Драгоманова,

Педагогічна практика як компонент освітнього середовища підготовки майбутнього 
вчителя
Ярошенко Ольга Григорівна - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, головний науховий співробітник відділу педагогіки і психології вищої 
освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Психолого-педагогічні аспекти виховання відповідальності в молодших підлітків у  
школах-інтернатах
Яцеленко Андарій Андрійович - аспірант лабораторії виховної роботи в закладах 
інтернатного тийу Інституту проблем виховання НАПН України

Комп'ютерно-орієнтоване середовище навчання сучасного університету: проблеми та 
перспективи
Яшанов Сергій Микитович -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
інформаційних систем і технологій НПУ імені М.П.Драгоманова
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МАЙСТЕР-КЛАСИ

30 березня 2012 р.

16:00-17:00 яуд. 340 (Центральний корпус)

Мзйстгр-клас «Навчальне стажування студентів у  країнах Євросоюзу»

Фольварочний Ігор Васильович — кандидат педагогічних наук, доцент, декан 
факультету туризму та готельного бізнесу Київського університету туризму, економіки і
праза

17:00 — 18:00 Наукова бібліотека НПУ імені М.П.Драгоманова, читальний
зал для викладачів (Центральний корпус)

Майстер-клас «Результати наукових досліджень у  електронному репозитарії НПУ імені 
М.П.Драгоманова»

Савенкова Людмила Василівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, директор 
Наукової бібліотеки НПУ імені М.П.Драгоманова

МАПСТЕР-ТРЕНІНГ

31 березня 2012 р. ауд. 6-4 (Гуманітарний корпус)
12:30 —14:00
Магістев-тренінг «Інноваційні педагогічні технології у  інформальній освіті дорослих»

Дем’яненко Н аталія М иколаївна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова;

М ельникова Ірина Миколаївна — кандидат педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу теорії та методики гуманітарної освіти Інституту вищої 
освіти НАПН України, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені
М.П. Драгоманова

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

31 березня 2012 р. ауд. 3-9 (Гуманітарний корпус)

14:00-15:00
Підведення підсумків секційних засідань (виступи керівників секцій)
Прийняття резолюцій, пропозицій, визначення перспективних наукових напрямів 

III Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань.
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