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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ „РІДНА ШКОЛА” 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ВИЩ ОЇ ШКОЛИ 
НПУ імені М.П.Драгоманова 

ІСТОРИКО ПЕДАГОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ ШЇЇУ імені МЛ.ДРАГОМАНОВА

І Всеукраїнські Морозівські 
педагогічні читання

Тематичне засідання:
„Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в руслі 

Болонського реформування ”

12 - ІЗ лютого 2010 р.

До 175-річчя Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманозата 10-річчя кафедри педагогіки і психології вищої школи

ПРОГРАМА

К И ЇВ -2010
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КИ ЇВ -2010



МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ 
(1940  -  2007)

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, засновник та 
перший завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
у 2000 -  2007 рр.



Організаційний комітет:
Андрущенко В.П. -  доктор філософських наук, професор, член-корсспондент НАН 

України, академік АПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (голова 
оргкомітету)-,

Бех В.П., доктор філософських наук, професор, перший проректор НПУ імені 
М.П.Драгоманова;

Бобрицька В.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 
історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

Бойко Г.М., доцент, начальник навчально-методичного управління НПУ імені 
М.П.Драгоманова;

Веденеева O.A., директор Центру інформаційних технологій Українського 
гуманітарного інституту;

Волинка Г.І., доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи 
НПУ імені М.П.Драгоманова;

Д е м ’яненко Н.М. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова (заступник голови 
оргкомітету)-,

Колодочка В.В., викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені 
М.П.Драгоманова;

Коноваленко О. C., головний редактор громадсько-політичного тижневика
„Освіта”;

Кравченко В.А., комерційний директор ТОВ «КСДВ»;
Кравченко І.M., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 

психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова;
Лузік Е.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і 

психології професійної освіти Національного авіаційного університету;
Майборода О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково- 

педагогічної роботи Українського гуманітарного інституту;
Мельникова І.M., кандидат педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник Інституту вищої освіти АПН України;
Новаченко Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 

психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова;
Падалка О.С., доктор педагогічних наук, професор, проректор з економіки та 

організації навчально-виховної роботи НПУ імені М.П.Драгоманова;
Прудченко 1.1., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 

психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова;
Пугач A.B., кандидат педагогічних наук, головний редактор журналу „Рідна 

школа”;
Сірик В.Г., методист вищої категорії, методист 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;
Тригубенко В. В., старший викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи 

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:
В.О.Бовсуновська, В.Ф.Віноградова, І.П.Глущенко, С.М.ГІроцька, О.В.Савчук, 

С.Б.Сліпачук, Л.А.Соколовська, В.В.Хильчук, С.Г.Черияк, С.В.Шеверун, 
А.В.Шестопалова.

З



Р Е ГЛ А М Е Н Т Р О Б О ТИ  П Е Д А ГО ГІЧ Н И Х  Ч И ТА Н Ь

12 лютого 2010 р.

9:00 -  10:00 реєстрація учасників педагогічних читань
10:00 -  13:00 пленарне засідання, презентацій™ сесії
13:00-14:00 обід-фуршет
14:00 -  17:00 секційні засідання, телеміст, on-line- конференції
17:00-19:00 майстер-класи
19:00 -  20:00 вечірня кава

13 лютого 2010 р.
10:00 -12:00 секційні засідання
12:00 -  13:00 круглий стіл
13:00 -  14:00 заключне пленарне засідання 
14:00 -  16:00 магістер-тренінг

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, Центральний корпус, вул. Пирогова, 9.

пленарне засідання 
секція І 
секція 2 
телеміст

круглий стіл 
майстер-класи 
магістер-тренінг 
заключне пленарне засідання

ауд. 231 
ауд. 231
ауд. 340 (перший день), 229 (другий день) 
ауд. 340, Мультимедійний центр НПУ 

імені М.П .Драгоманова
ауд. 229 
ауд. 231, 340 
ауд. 229 
ауд. 231

тривалість виступів:

- на пленарному засіданні 10 -  15 хв.
- на секційному засіданні 7 -  10 хв.
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П Л Е Н А Р Н Е  ЗАСІДАНН Я

12 лютого 2010 р.
10:00-13:00 вул. Пирогова, 9, ауд. 231

Привітання учасників І  Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань
Університетська освіта XXI століття: спроба прогностичного аналізу

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

Наукова біографія академіка О.Г.Мороза (1940 -  2007 рр.)
Глущенко Ірина Петрівна -  магістрантка НПУ 
імені М.П.Драгоманова, спеціальність «Педагогіка 
вищої школа»

Слово колег і учнів про доктора педагогічних наук, професора, 
академіка АПН України Олексія Григоровича Мороза

Початкові педагогічні кроки вченого-академіка
Шкіль Микола Іванович - доктор фізико- 
математичннх наук, професор, академік АПН  
України, радник ректора НПУ імені 
М. П. Драгоманова

О.Г. Мороз як організатор освіти і людина
Степко Михайло Филимонович -  професор, член- 
кореспондент АПН України, перший заступник 
директора Інституту вищої освіти АПН України

Олексій Григорович Мороз -  науковий керівник, наставник
Василенко Володимир Аркадійович -  доктор 
педагогічних наук, професор, ректор 
Кіровоградського соціально-педагогічного інституту 
„Педагогічна академія ’’

Мої „Перші кроки до майстерності” під керівництвом О.Г.Мороза
Любчак Людмила Володимирівна — кандидат 
педагогічних наук, доцент Вінницького державного 
педагогічного університету імені М. Коцюбинського

Розвиток проблеми самостійної роботи студентів у науковому доробку 
О.Г.Мороза
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Яшаиов Сергій Микитович - кандидат 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
інформаційних систем і технологій НПУ імені 
М. П.Драгоманова

Пленарні доповіді:

Від кредитно-модульного до компетентнісно-кредитного підходу у вищій 
освіті: теоретико-методологічний аспект

Луговий Володимир Іларіонович -  доктор 
педагогічних наук, професор, академік АПІІ України, 
віце-президент АПІ1 України, директор Інституту 
вищої освіти АПН України

Трансформація місії університетів у дискурсі формування єдиного 
Європейського простору наукових досліджень і вищої освіти

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

Проблеми класичної та адаптивної педагогіки в умовах багатоваріантності 
суспільного розвитку

Бондар Володимир Іванович -  доктор педагогічних 
наук, професор, академік АПН України, директор 
Інституту педагогіки і психології НПУ імені 
М. П.Драгоманова

Світоглядні й наукові проблеми сучасної вищої освіти
Бондаренко Олександр Федорович -  доктор 
психологічних наук, професор, член-кореспондент 
АПН України, завідувач кафедри психології 
Київського національного лінгвістичного 
університету

Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя в сучасних умовах 
Падалка Олег Семенович -  доктор педагогічних 
наук, професор, проректор з економіки та 
організації навчально-виховної роботи НПУ імені 
М. П.Драгоманова

Становлення та перспективи розвитку освітньої галузі „Технологія” в умовах 
реформування вищої педагогічної освіти

Корець Микола Савович -  доктор педагогічних 
наук, професор, директор Інституту гуманітарно- 
технічної освіти НПУ імені М.ГІ. Драгоманова



Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні у контексті 
Болонського реформування

Майборода Василь Каленикович -  доктор 
педагогічних наук, професор кафедри професійної 
педагогіки Національної академії Служби безпеки 
України

Європейський вектор розвитку педагогіки вищої школи як науки і навчальної 
дисципліни

Дем’яненко Наталія Миколаївна -  доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології вищої школи НПУ імені 
М.П. Драгоманова
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П Р ЕЗЕН ТА Ц ІЙ Н І С ЕСІЇ

Сесія І. О.Г.Мороз (1940 — 2010рр.) -  перший завідувач кафедри педагогіки 
і психології вищої школи НП У імені М.П.Драгоманова.

Сесія II. Кафедрі педагогіки і психології вищої школи НПУ імені 
М.П.Драгоманова - 1 0  років.

Сесія III. Установи і кафедри-партнери:
- кафедра теорії та історії педагогіки Київського університету імені 

Бориса Грінченка (завідувач -  Бобрицька В.І, доктор педагогічних наук, 
професор);

- кафедра педагогіки і психології професійної освіти Національного 
авіаційного університету (завідувач — Лузік Е.В., доктор педагогічних наук, 
професор);

- кафедра психології Київського національного лінгвістичного 
університету (завідувач -  Бондаренко О.Ф., доктор психологічних наук, 
професор, член-кореспондент АПН України);

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

- лабораторія історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України 
(завідувач-ДічекН.П., доктор педагогічних наук, професор);

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

Сесія IV. Спільні проекти, експериментальні програми:
- «Тьюторські технології в навчальному процесі вищого навчального 

закладу»;
- «Мегауніверситет в умовах трансформації системи вищої освіти в 

Україні»;
- «Контекстно-професійна підготовка фахівця у вищому навчальному 

закладі».

Сесія V. Наукові й навчально-методичні праці кафедри педагогіки і 
психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова і кафедр-партнерів.
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12 лютого 2010 p. 
14:00-17:00

13 лютого 2010 p. 
10:00  - 12:00

Наукові
напрями:

Керівники:

Секретар:

СЕКЦІЯ 1

вул. Пирогова, 9, ауд. 231

СЕК Ц ІЙ Н І ЗАСІДАНН Я

- зміна методологічних підходів до змісту навчання у  
вищій школі: знаннєва і компетентнісна парадигми;

сучасна трансформація традиційних моделей 
університетської освіти;
- кредитно-модульна система організації навчального 
процесу у  вищому закладі освіти;
- контекстно-професійна модель підготовки фахівця;

- changing o f methodological approaches to the essence o f  
education at high school: knowledge and competence 
paradigms;
- comprehensive transformation o f traditional educational 
models at high school;
- credit-module system o f organization o f studying process 
at high school;
- context-professional model o f specialist’s training and 

education.

Дем’яненко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології 
вищої школи Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова
Бобрицька Валентина Іванівна, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки Київського університету імені Бориса 
Г рінченка
Кравченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова

9



12 лютого 2010 p. 
14:00-17:00

13 лютого 2010 p. 
10:00-12:00

Наукові
напрями:

Керівники:

Секретар:

СЕКЦІЯ 2 

вул. Пирогова, 9, ауд. 340 

вул. Пирогова, 9, ауд. 229

- диверсифікація мети і профілів бакалаврату та 
магістратури;
- якість вищої освіти як ключова проблема Болонського 
процесу;

проектування та інноваційні технології в 
педагогічному процесі вищої школи;
- розвиток освітнього і наукового простору -  двоєдина 
мета Болонського реформування ;

- diversification o f aim and profiles o f studying at 
Bachelor’s and Magister’s degree;
- quality o f high education as the main problem o f Bologna 
process;.
- project-making and innovative technologies in the 
pedagogical process o f high school;
- development o f educational and scientific environment - 
binary aim o f Bologna’s reforms.

Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки і психології 
професійної освіти Національного авіаційного 
університету
Мельникова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри педагогіки і психології вищої 
школи Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова
Прудченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова
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Упровадження фасилітаційних педагогічних технологій в освітній процес 
вищих навчальних закладів
Авдеева Ірина Миколаївна -  кандидат психологічних наук, доцент, 
проректор Севастопольського міського гуманітарного університету

Щодо ефективності внутрішнього моніторингу якості освіти з урахуванням
студентського оцінювання в умовах кредитно-модульної системи
Авдеева Ірина Миколаївна -  кандидат психологічних наук, доцент,
проректор Севастопольського міського гуманітарного університету
Гура Лідія Михайлівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з
навчально-методичної роботи Севастопольського міського гуманітарного
університету

В.З. Смаль - завідувач кафедри педагогіки (1968 -  1987 pp.)
Адаменко Оксана Олександрівна -  викладач кафедри математики та 
механіки Миколаївського державного університету
імені В.О. Сухомлинського

Формування моделі науково-методичного забезпечення методичної складової 
компетентності бакалавра з педагогіки
Акініна Наталія Леонідівна — аспірантка Інституту вищої освіти АПН 
України

Професійна самосвідомість студентів-маркетологів як один із чинників
формування компетентності професійного спілкування
Акічева Марина Шаміліївна -  аспірантка Інституту вищої освіти АПН
України

Педагогічний моніторинг професійної майстерності викладача 
Андрієвський Борис Макійович -  доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач лабораторії наукових досліджень та інноваційно-освітніх 
технологій Мукачівського державного університету

Протиріччя у  теоретичному та методичному обґрунтуванні системи 
перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників СБ України 
Артюшин Георгій Михайлович -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник Національної академії служби безпеки 
України

Диференційований підхід до самостійної роботи студентів з дисциплін 
“Психологія ” та “Педагогіка" в економічному ВНЗ
Артюшина Марина Віталіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

СЕКЦІЙНІ ДОПОВІДІ:

II



Яничарська Лариса Володимирівна -  асистент Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана

Глобалізація. Освіта. Виклики часу. Пошук оптимального поєднання 
Астахова Катерина Вікторівна -  доктор історичних наук, професор, 
перший проректор Харківського гуманітарного університету “Народна 
українська академія”
Роль мовленнєвих ситуацій при підготовці майбутнього викладача іноземної 
мови
Бегека Дмитро Анатолійович -  аспірант кафедри педагогіки і психології 
вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова

Тенденції розвитку вищої технічної освіти в Україні в контексті 
Болонського процесу
Бєлоглазова Юлія Олександрівна -  аспірантка Інституту вищої освіти 
АПН України

Організаційно-педагогічні умови формування самоосвітньої компетенції 
педагога вищої школи в умовах магістратури
Бобрицька Валентина Іванівна -  доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені 
Бориса Г рінченка

Проблеми ділової гри в педагогічній теорії і практиці
Бовсуновська Валентина Олександрівна -  магістрантка спеціальності 
“Педагогіка вищої школи” Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Інтернаціоналізаі/ія засобів навчання в контексті Болонських реформ 
Бойко Алла Микитівна -  доктор педагогічних наук, професор, член- 
кореспондент АПН України, завідувач кафедри педагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Методика модульно-рейтингового навчання астрофізики 
Бойко Григорій Миколайович -  викладач кафедри педагогіки і психології 
вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Формування особистісних якостей майбутніх економістів в умовах 
кредитно-модульної системи навчання у  ВНЗ
Борисенко Лариса Леонідівна -  старший викладач кафедри педагогіки і 
психології Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана

12



Chances are? College éducation and students with disabilities in context o f 
questions and dilemmas
Borowska-Beszta Beata -  Ph.D., Nicolas Copemicus University in Torun 
(Poland)

Роль вищої освіти y  процесі реалізації моделей інформаційного суспільства 
Бульвінська Оксана Іванівна -  кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Теоретико-методологічні засади інтеграції вищої школи України до 
Європейського Союзу
Бутівщенко Станіслав Васильович -  кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Успішність професійної діяльності викладача як складова професіоналізму 
Вакарчук Ольга Іванівна - асистент кафедри педагогіки та методики 
початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича

Соціальне здоров ’я студентів
Василюк Василь Миколайович - аспірант Рівненського інституту 
слов’янознавства

Модернізація освітнього простору в умовах розгортання інформаційного 
суспільства
Вернидуб Роман Михайлович — кандидат фізико-математичних наук, 
професор, проректор з навчально-методичної роботи Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Засоби комп 'ютерної діагностики в педагогічному процесі ВНЗ 
Веденєєва Ольга Анатоліївна -  директор центру інформаційних технологій 
Українського гуманітарного інституту, м. Буча Київської обл.

Тьюторські технології в навчальному процесі вищої школи України: 
впровадження британського досвіду
Віноградова Ірина Валентинівна -  старший викладач кафедри військово- 
спеціальної мовної підготовки факультету іноземних мов та перекладу 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Розвиток приватних вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 
(кінець X IX -  початок XX  cm.)
Глущенко Ірина Петрівна — старший викладач кафедри іноземних мов 
Київського гуманітарного інституту, магістрантка спеціальності “Педагогіка
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вищої школи” Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Питання забезпечення наступності педагогічного процесу в системі 
підготовки “бакалавр-магістр”
Гнезділова Кіра Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

Стратегії мислення в контексті європейської інтеграції
Горбунова Людмила Степанівна - кандидат філософських наук, доцент,
провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Університетська освіта України та Болонський процес
Грабовська Тамара Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, доценті
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Реализация культурологического подхода в системе повышения 
квалификации педагогов
Грабчикова Елена Самарьевна -  кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая докторантурой и аспирантурой Национального института 
образования Республики Беларусь (Беларусь)

Критерії якості вищої освіти як система
Гриценко Марина Василівна - аспірантка, молодший науковий 
співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Акмеологічні засади підготовки фахівців освітньо-виховної сфери у  вищій 
педагогічній школі
Гузій Наталія Василівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова

Творчість як феномен розвитку професіоналізму викладача в контексті 
акмеології
Данілова Галина Степанівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, член- 
кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук, віце-президент 
Української академії акмеологічних наук, доцент кафедри теорії та практики 
управління освітою Київського університету імені Бориса Грінченка

Розвиток ідей фізичного виховання в контексті становлення вітчизняного 
шкільництва (друга половина X IX - початок XX  ст.)
Даниско Оксана Володимирівна -  аспірантка кафедри педагогіки 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка
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У пошуках шляхів до вищої духовності студентської молоді
Дебич Марина Андріївна -  старший викладач Київського медичного
університету Української асоціації народної медицини

Формування морально-етичних цінностей майбутніх учителів в умовах 
інформаційно-комунікативного середовища
Денисенко Вероніка В’ячеславівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання 
Херсонського державного університету

Підготовка вчителів іноземної мови до використання інтерактивних 
педагогічних технологій
Дівінська Наталя Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Науково-педагогічна та викладацька діяльність K.M. Щербини (1909 — 1920) 
Дорошенко Юлія Олександрівна - магістрантка спеціальності “Педагогіка 
вищої школи“ Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Педагогічні умови: сутність, проблеми, види та функції
Духаніна Наталя Мар’янівна -  аспірантка Інституту вищої освіти АПН
України

Концепція бакалаврських і магістерських програм із соціології в 
університетах Німеччини
Євтух Володимир Борисович -  доктор історичних наук, професор, член- 
кореспондент НАН України, директор Інституту соціології, психології та 
управління Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Особливості загальнокультурної компетенції вчителя математики 
Євтушенко Наталія Василівна -  старший викладач кафедри природничо- 
математичних дисциплін і інформаційних технологій Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д.Ушинського

Збереження здоров’я студентської молоді як головна функція фізичного 
виховання у  вищих навчальних закладах
Єгупов Микола Владленович -  молодший науковий співробітник Інституту 
вищої освіти АПН України

Підготовка вчителя на базі класичних університетів України (1804 — 1867) 
Ємець Юлія Василівна -  магістрантка спеціальності “Педагогіка вищої 
школи“ Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
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Методичне забезпечення навчального процесу в Інтернет-інформаційно- 
освітньому середовищі вищого навчального закладу
Жабєєв Георгій Володимирович -  кандидат педагогічних наук, заступник 
директора Інституту дистанційного навчання Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу в 
загальноосвітній школі і педагогічному університеті
Жалдак Мирослав Іванович -  доктор педагогічних наук, професор, 
академік АПН України, директор Інституту інформатики Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Перші університети в історії європейської освіти
Жижко Тетяна Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Проблема академічної мобільності студентів у  стратегії інноваційного 
розвитку освітньої галузі України
Загарницька Ірина Іванівна -  кандидат філософських наук, доцент, 
директор Інституту розвитку дитини Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Проблема теорії і практики науково-методичного забезпечення навчального 
процесу у  ВНЗ
Зайнчуківська Тетяна Миколаївна -  магістрантка спеціальності 
“Педагогіка вищої школи” Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Формування комунікативної культури курсантів вищих навчальних закладів 
МВС України
Зеленська Олена Пилипівна -  кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов Львівської державної академії МВС 
України

Професійно-педагогічна підготовка вчителя в Україні 1917 -  1920 рр.
Зіненко Вікторія Олександрівна -  магістрантка спеціальності “Педагогіка 
вищої школи“ Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова
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Пропозиції щодо структури курикулуму євробакалавра і євромагістра 
академічного спрямування
Зіноватна Олександра Миколаївна -  викладач кафедри фонетики та 
граматики англійської мови Черкаського національного університету імені Б. 
Хмельницького

Методичний супровід педагогічної практики студентів у  Міжнародному 
дитячому центрі “Артек”
Іванова Любов Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, завідувач 
методичним відділом Міжнародного дитячого центру “Артек”

Благодійність в освітній галузі: видатні жінки України 
Ільченко Олена Юріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 
кафедри педагогіки Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка

Формування професійної культури майбутніх інженерів залізничного 
транспорту засобами іноземної мови
Ісаснко Світлана Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри української та іноземних мов Державного економіко- 
технологічного університету транспорту

Групові технології як засіб формування комунікативних компетенцій 
студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) 
Ісакова Валентина Сергіївна -  викладач-методист Полтавського 
кооперативного технікуму

Системно-послідовний розвиток аналітико-педагогічного мислення у  
майбутніх викладачів вищої школи
Ісьянова Людмила Мусіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки і психології Київського гуманітарного 
інституту

Проблеми і перспективи реалізації Болонського процесу в українській освіті 
Іщенко Володимир Іванович -  старший викладач кафедри ботаніки 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка

Перспективи впровадження компетентнісно-орієнтованої парадигми в 
систему психолінгвістичної основи
Калмикова Лариса Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри дошкільної педагогіки і психології, завідувач лабораторії 
психолінгвістики розвитку дітей дошкільного віку Переяслав-Хмельницького 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди
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Соціально-педагогічна адаптація студентів в умовах вищої педагогічної 
школи
Капська Алла Йосипівна -  доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту соціальної роботи і управління Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Особливості мовленнєвої підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей Національного університету імені Тараса Шевченка 
Карпік Микола Іванович -  аспірант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Професійне самовдосконалення вчителя шляхом активізації науково- 
методичної роботи
Кіт Галина Григорівна -  кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького 
державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського

Актуалізація психологічних знань майбутніх педагогів в умовах кредитно- 
модульної системи організації навчання
Кічук Антоніна Валеріївна -  кандидат психологічних наук, старший 
викладач кафедри психології Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету

Інтерактивні педагогічні технології як фактор трансформації традиційної 
моделі університетської освіти майбутнього фахівця
Кічук Надія Василівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету

Елективні навчальні дисципліни як засіб диверсифікації мети підготовки 
фахівця в бакалавраті та магістратурі
Кічук Ярослав Валерійович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
суспільних наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 
докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Електронний підручник як засіб формування інформаційної культури 
студентів педагогічних ВНЗ
Клименко Олександр Іванович -  аспірант Інституту вищої освіти АПН 
України

Про один із параметрів якості вищої освіти соціального педагога в руслі 
Болонського реформування
Колесник Я. Ю. -  аспірантка кафедри педагогіки та психології 
Херсонського державного університету
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Лідер наукової школи як персоналістичний образ науки 
Колодочка Вікторія Валентинівна -  викладач кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університегу імені 
М.П. Драгоманова

Критичне значення використання нових понять у  сучасних умовах 
глобальних змін освіти і науки
Корсак Костянтин Віталійович -  доктор філософських наук, завідувач 
відділу теорії і методології природничої та інженерної освіти Інституту 
вищої освіти АПН України

Нові парадигми і проблеми підвищення духовності молоді засобами середньої 
і вищої освіти
Корсак Юрій Костянтинович -  молодший науковий співробітник 
інституту вищої освіти АПН України

Явище наукового лідерства і проблеми поєднання навчання і досліджень у  
ВИ3 України
Косенко Олександра Іванівна -  кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Національного університету біоресурсів і природокористування

Соціалізація сучасної молоді у  процесі ігрової діяльності 
Костенко Володимир Вікторович -  магістрант спеціальності “Педагогіка 
вищої школи” Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Організація і зміст підготовки педагога в учительських інститутах України 
другої половини XIX  -  початку XX  ст.
Кравченко Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Особенности организации научно-исследовательской работьі студентов в 
вузе
Кравченко Юлія Михайлівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки, дошкільної і початкової освіти Севастопольського 
міського державного університету

Особливості мотивації до навчання курсантів та студентів ВНЗ МВС 
Кривуша Віктор Іванович -  кандидат педагогічних наук, доцент 
Київського національного університету внутрішніх справ 
Ніколенко Дмитро Олександрович -  кандидат психологічних наук, доцент 
Київського національного університету внутрішніх справ
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Формування професійних умінь студентів технічних спеціальностей 
засобами інноваційних технологій навчання
Крюкова Єлизавета Сергіївна -  викладач кафедри лінгвістики 
Національного технічного університету України “Київський політехнічний 
інститут”

Підготовка студентів до виховання самостійної життєдіяльності молоді 
Кузьменко Людмила Василівна -  кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту проблем виховання АПН України

Роль філософії освіти у  розвитку сучасного освітнього і наукового простору 
Кулик Оксана Миколаївна -  молодший науковий співробітник Інституту 
вищої освіти АПН України

Управління соціальною сферою у  сучасних умовах розвитку економіки 
Кучеренко Діана Григорівна -  кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту Інституту підвищення кваліфікації державної служби 
зайнятості України

Актуальні проблеми педагогіки вищої школи: досвід Польщі та України 
Лавриненко Володимир Григорович -  кандидат історичних наук, професор 
кафедри управління та євроінтеграції, проректор з міжнародних зв’язків 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Организация педагогической работы по ознакомлению учащихся с 
натюрмортом в школе
Лаврова Мария Николаевна -  аспирантка Московского государственного 
областного университета (Москва, Россия)

Миколаївський учительський інститут у  системі підготовки педагогічних 
кадрів в Україні (1913 — 1920)
Левчук Сергій Миколайович -  магістрант спеціальності “Педагогіка вищої 
школи“ Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Моделювання — освітній феномен XXI століття
Левшин Микола Миколайович -  кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, професор кафедри педагогіки і психології вищої 
школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Управлінська діяльність С.А. Литвинова в Київському державному 
педагогічному інституті імені О.М. Горького
Лесик Ганна Володимирівна -  аспірантка Інституту вищої освіти АПН 
України
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Про один із підходів до трансформації традиційної моделі університетської 
освіти соціального педагога
Лесіна Тетяна Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, викладач 
кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету

Особливості організації педагогічної практики студентів в контексті 
Болонського реформування
Лисенко Олена Іванівна -  викладач Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Євроінтеграція та національна ідентичність системи вищої освіти 
Литвиновський Євген Юрійович -  кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Развитие творческого мышления на уроках ИЗО в общеобразовательной 
школе
Лосев Георгий Евгеньевич -  аспирант Московского государственного 
областного университета (Москва, Россия)

Системно-синергетичний підхід до формування інтегрованих умінь в процесі 
фундаментальної підготовки у  ВТНЗ
Лузік Ельвіра Василівна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки Київського національного авіаційного університету

М.В. Довнар-Запольський — засновник історико-етнографічного гуртка в 
Київському університеті св. Володимира
Людко Наталія Василівна -  аспірантка Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана

Розвиток університетського сектору вищої освіти в Республіці Польща 
(кінець XX ст.)
Майборода Вікторія Сергіївна -  аспірант Інституту вищої освіти АПН 
України

Дистанційне навчання: принципи і шляхи реалізації в Європейському 
освітньому просторі
Майборода Олена Вікторівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної роботи Українського гуманітарного 
інституту
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Формування національної свідомості молодого українця і болонські 
стандарти
Макаренко Наталія Юріївна -  кандидат історичних наук, науковий 
співробітник Інституту політичних та етнонаціональних відносин НАН 
України

Діяльність коледжів Франції в кінці XX ст.
Максименко Анатолій Петрович -  доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри французької мови Київського національного 
лінгвістичного університету

Уплив професійно-педагогічного мислення вчителя на ефективність 
функціонування педагогічної взаємодії “учитель-учень "
Матвієнко Олена Валеріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Особливості сучасної картини світу та освітній простір України 
Матвієнко Петро Володимирович -  кандидат філософських наук, 
докторант Інституту вищої освіти АПН України

Роль колективу кафедри в науково-методичному забезпеченні процесу 
професійного становлення викладацьких кадрів
Мельникова Ірина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Українська система розвитку здібностей особистості: гуцульський 
компонент
Микигюк Галина Юріївна -  кандидат психологічних наук, доцент, 
заступник директора Коломийського інституту державного вищого 
навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені 
В. Стефаника”

Оптимізація особистісно орієнтованих технологій формування самостійної 
професійно-пізнавальної діяльності студентів інженерно-будівельних 
спеціальностей у  процесі вивчення іноземних мов
Михайленко Галина Григорівна -  викладач кафедри іноземних мов 
Київського національного університету будівництва і архітектури

Актуальні проблеми викладання курсу „Вища освіта України і Болонський 
процес ” для магістрів педагогічних спеціальностей
Михайліченко Микола Васильович -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри управління і євроінтеграції Інституту соціології, психології та
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управління Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Розвиток навчальних технологій і загальнодидактичні підходи до навчання 
іноземних мов в англомовних країнах
Міщинська Ірина Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету

Діяльність студентських об'єднань імператорського університету 
св. Володимира
Мокляк Володимир Миколайович -  аспірант кафедри педагогіки 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка

Аксіологічні засади виховної роботи у  професійних навчальних закладах 
Молчанова Алевтина Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих АПН України

Індивідуалізація навчання у  вищому навчальному закладі 
Невмержицький Олександр Артемович - кандидат педагогічних наук, 
доцент, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН 
України

Актуалізація соціального виховання у  навчально-виховному процесі ВНЗ: 
ризики і можливості
Нікітчина Світлана Олександрівна -  доктор педагогічних наук, професор, 
академік Академії наук безпеки життєдіяльності, професор кафедри 
управління освітою ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Розвиток кольористичної культури - важливий напрямок професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів
Ніфатова Оксана Юріївна -  старший викладач кафедри педагогіки, 
дошкільної та початкової освіти Севастопольського міського гуманітарного 
університету

Практична професійно-педагогічна підготовка в учительських інститутах 
України (друга половина X IX -  початок XX  ст.)
Новак Валентина Іванівна -  магістрантка спеціальності “Педагогіка вищої 
школи“ Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Взаємозв'язок і взаємообумовленість організаторської діяльності викладача 
та педагогічної самоорганізації магістрів
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Новаченко Тетяна Василівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Підвищення якості підготовки студентів в умовах переходу освітньої 
системи України до євростандартів
Носаченко Ірина Марківна - кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АГІН 
України

Вища економічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу 
Носаченко Юрій Семенович -  кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки Національного транспортного університету

Педагогічні аспекти професійної самоосвіти майбутніх фахівців у  галузі 
зовнішньоекономічної діяльності в процесі вивчення іноземних мов 
Ножовнік Олег Миколайович -  старший викладач Київського університету 
економіки та права “КРОК”

Роль соціально-перцептивних механізмів у  становленні іншомовної 
комунікативної компетентності майбутнього фахівця 
Олександренко Катерина Валентинівна -  кандидат філологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри іноземної філології Хмельницького національного 
університету

Медіаосвіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку 
Онкович Ганна Володимирівна -  доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої 
освіти АПН України

Психолого-педагогічні аспекти індивідуалізації самостійної роботи 
студентів у  вищих навчальних закладах
Осадча Неля Володимирівна -  магістрантка спеціальності “Педагогіка 
вищої школи” Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Готовність майбутнього вчителя початкових класів до соціолізуючих 
функцій - передумова його конкурентоспроможності
Пастир Юлія Іванівна -  викладач кафедри загальної та соціальної 
педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності 
Пермінова Людмила Аркадіївна -  кандидат педагогічних наук, професор 
Мукачівського державного університету
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Модернізаційна культура викладача ВНЗ
Пінчук Євгеній Анатолійович -  кандидат педагогічних наук, провідний 
науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Педагогічні умови проведення лекційних та семінарських занять з курсу 
„Методика викладання української мови в початкових класах” у  
педагогічних вищих навчальних закладах
Піц Ірина Іванівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича

Уплив рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студента на 
його особистість
Подшивайлова Лідія Іванівна -  кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології Інститутуту психології і соціальної 
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

Учреждения высшего образования и идея пожизненного обучения 
Полгужицький Йозеф -  доктор педагогічних наук, професор Варшавського 
університету (Польща)

Проблеми мети освіти у  сучасній філософії освіти
Предборська Ірина Михайлівна -  доктор філософських наук, професор, 
головний науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Філософські засади правової освіти
Предборський Валерій Володимирович -  кандидат філософських наук, 
доцент кафедри права Хмельницького національного університету

Програма патріотичного виховання учнівської молоді на засадах козацько- 
лицарських традицій „Київська Січ” як приклад практичного використання 
проектних технологій у  навчально-виховному процесі
Припута Іван Петрович -  методист Головного управління освіти і науки 
м. Києва

Феноменологічний аналіз історико-педагогічного знання 
Прудченко Інна Іванівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Проблеми модернізації вищої освіти на шпальтах журналу “Рідна школа“ 
Пугач Анжеліна Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, головний 
редактор журналу “Рідна школа”
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Технологія формування готовності майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей до професійної діяльності
Різник В’ячеслав Володимирович -  викладач кафедри економіки 
підприємства Державного вищого навчального закладу “Переяслав- 
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”

Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у  вищій школі 
Різник Любов Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Відбір змісту навчання іноземних мов в умовах кредитно-модульної системи 
Рубінська Броніслава Іллівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології Київського гуманітарного інституту та 
УДУФТ

Бібліометричні дослідження. Використання методу цитат-аналізу для 
оптимізації наукових досліджень
Савенкова Людмила Василівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
директор наукової бібліотеки Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова

Цілепокладання та планування як необхідні умови забезпечення якості 
інструментарію автоматизованого контролю на прикладі валеологічних 
дисциплін
Савонова Оксана Вікторівна -  викладач кафедри біологічних основ 
фізичного виховання і спорту Чернігівського державного педагогічного 
університету імені Т.Г. Шевченка

Проблема професійної підготовки майбутніх викладачів економіки в 
економічному університеті
Саркісова Оксана Юріївна -  асистент кафедри педагогіки і психології 
Київського національного економічного імені Вадима Гетьмана

Формування управлінських умінь у  майбутнього вчителя 
Сгадова Валентина Василівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки і психології Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана

Проблема формування у  майбутнього вчителя організаційної культури 
Сгадов Сергій Вікторович -  аспірант Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова
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Рейтиигова система оцінювання діяльності факультетів, кафедр та 
викладачів
Селіверстов Сергій Інокентійович — кандидат педагогічних наук, доцент, 
начальник відділу навчально-виховної роботи Київського національного 
лінгвістичного університету

Трудова діяльність як цільовий орієнтир політехнічної освіти молодого 
покоління
Семеновська Лариса Агіоллінаріївна -  кандидат педагогічних наук, 
доцент, докторант кафедри педагогіки Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Диверсифікація професійної освіти як умова інтеграції до 
загальноєвропейського освітнього простору
Сергєєва Лариса Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
докторант ТВМЗ “Університет менеджменту освіти” АПН України

Забезпечення якості вищої освіти -  основна вимога Болонського процесу 
Сліпачук Світлана Борисівна -  магістрантка спеціальності “Педагогіка 
вищої школи” Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Якість підготовки фахівців та її відповідність європейським стандартам 
освіти
Слободянюк Тетяна Борисівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Культурологічний розвиток магістранта - майбутнього викладача 
Смікал Вікторія Олексіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова

Колегіуми в системі вищої освіти України (XVIII -  початок XIX ст.) 
Соколовська Лариса Анатоліївна -  здобувач кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Культура наукової праці майбутніх педагогів як чинник розвитку вищої 
освіти в контексті євроінтеграції
Султанова Лейла Юріївна -  кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділом виховних систем у педагогічній 
освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України
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Реалізація кваліфікаційно-кредитного підходу в докторських освітніх 
програмах у  контексті європейської інтеграції
Таланова Жанетта Василівна -  кандидат наук з державного управління, 
докторант Інституту вищої освіти АПН України

До питання про нові засоби наукового забезпечення переходу до знаннєвої і 
компетентнісної парадигм
Тарутіна Зінаїда Євгенівна -  кандидат медичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Ретровведення як складова новацій системи вищої освіти сучасного 
суспільства
Терентьєва Наталія Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса 
Грінченка

Тренінгові технології у  підготовці майбутнього викладача вищої школи 
Терих Галина Миколаївна -  магістрантка спеціальності “Педагогіка вищої 
школи“ Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Підготовка вчителів до реалізації нових стратегій в професійній орієнтації 
учнів
Тимчук Лариса Іванівна -  молодший науковий співробітник Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

Формування проективних умінь магістрантів
Тітаренко Наталя Юріївна -  аспірантка Інституту вищої освіти АПН 
України

Підготовка майбутнього вчителя до формування загальнолюдських і 
національних духовних цінностей
Тригубенко Вадим Вадимович -  старший викладач кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Християнство як альтернативне методологічне підґрунтя змісту навчання 
у  вищій школі
Тхоржевська Тетяна Дмитрівна -  доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки Київського національного лінгвістичного університету

Особистість М.Лавровського як об 'єкт дослідження історико-педагогічної 
науки
Фарбак Тетяна Миколаївна -  методист Чернігівського обласного Інституту 
післядипломної освіти вчителів
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Детермінанти розвитку педагогічного професіоналізму викладача в умовах 
внутрівузівської системи
Федірчик Тетяна Дмитрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти, заступник декана з навчально- 
методичної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Підготовка майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів 
на основі маркетингового підходу
Флєгонтова Наталія Миколаївна -  старший науковий співробітник 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

Сучасна тенденція розвитку освіти дорослих у  країнах ЄС та Україні 
Фольварочний Ігор Васильович -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
докторант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України

Особливості запровадження прийому за сертифікатами у  ВНЗ України 
Фоменко Микола Миколайович -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного 
університету імені М.ГІ. Драгоманова

Використання активних методів навчання в курсі "Методика викладання 
психолого-педагогічних дисциплін у  ВНЗ J-II рівнів акредитації (педагогічних 
училищах і педагогічних коледжах) ”
Харченко Наталія Валентинівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної педагогіки і методики навчання Державного вищого 
навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди”

Bologna Process іп Polish institutions o f higher éducation. Achievements, failures 
and paradoxes
Frackowiak Anna -  Ph.D, Pawel Wlodkovvic University Colleg in Plock (Poland)

Роль мистецтва y  формуванні естетичних почуттів
Ходаківська Снєжана Володимирівна магістр педагогіки вищої школи

Педагогічні та правові основи ресоціалізації засуджених в умовах 
пенітенціарного закладу
Чербоненко Станіслав Олегович -  начальник циклу педагогіки та 
психології Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

Практика формування громадської позиції студентів у  ході навчально- 
виховного процесу
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Червона Леся Миколаївна -  кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України

Організаційно-педагогічні засади діяльності Імператорського університету 
св. Володимира (1833-1863 рр.)
Черняк Сергій Геннадійович -  кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Підготовка викладачів-тьюторів до здійснення дистанційного навчання в 
Україні т ау Великій Британії (порівняльний аналіз)
Чорна Олена Анатоліївна - викладач кафедри фонетики та граматики 
англійської мови, аспірантка кафедри педагогіки вищої школи Черкаського 
національного університету імені Б. Хмельницького

Аналіз сучасного стану підготовки студентів як учителів-вихователів 
молодших школярів
Чорней Ірина Дмитрівна -  аспірант, асистент кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича

Керівник навчального закладу: проблеми підготовки
Чугаєвський Віталій Григорович -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри теорії та методології соціології Інституту соціології, 
психології та управління Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Формування психологічної культури майбутніх педагогів
Чуніхіна Лідія Володимирівна -  керівник психологічної служби
Міжнародного дитячого центру “Артек”

Навчання іноземних мов в аспекті зм іну вищій освіті Польщі
Шеверун Надія Володимирівна -  викладач Київського національного
транспортного університету

Єдність освітнього та наукового простору як принцип Болонського 
реформування
Шеверун Світлана Володимирівна -  магістр педагогіки вищої школи

Теории профессионального развития: поиск конструктива 
Шевченко Наталья Ивановна -  кандидат педагогических наук, доцент 
АПКиППРО РФ, проректор по науке и международной деятельности 
Сергиев-Посадского гуманитарного института (г. Сергиев Посад, 
Московская область, Россия)
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Особливості побудови семінарських занять з курсу «Методика викладання 
природознавства у  початкових класах»
Шевчук Кристина Дмитрівна - кандидат педагогічних наук, асистент 
кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича

Психолого-педагогічні засади формування соціального лідерства серед 
волонтерів
Шелест Надія Анатоліївна -  аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Мотивация достижения преподавателей вуза как фактор акмеологического 
развития профессионала
Шенцева Наталья Николаевна -  кандидат психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой психологии Сергиев-Посадского гуманитарного 
института (г. Сергиев Посад, Московская область, Россия)

Діяльність молодіжних громадських організацій у  вищих навчальних закладах 
Білорусі
Щербина Анатолій Павлович -  аспірант кафедри педагогіки Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя

Педагогічна практика в системі підготовки майбутніх учителів до 
професійного самовдосконалення
Шестакова Тетяна Віталіївна -  кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова

Лінгводидактичні засади формування соціокультурної компетенції 
майбутніх учителів іноземних мов
Шиловська Марина Олексіївна -  аспірантка кафедри педагогічної 
майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка

Адаптація змісту університетської освіти України до болонських вимог 
Штангей Світлана Василівна -  аспірантка Національного університету 
біоресурсів і природокористування України

Досвід модифікації сучасних технологій у  комунікаційній підготовці 
майбутнього молодшого медичного спеціаліста
Шутько Тетяна Петрівна -  здобувач кафедри педагогічної майстерності та 
менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка
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Психологічна підготовка викладача як передумова підвищення якості вищої 
освіти
Юрченко Віктор Іванович -  кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної 
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

Діалог культур як засіб виховання у  поліетнічному середовищі 
Яковенко-Глушснкова Єлизавета Валентинівна -  викладач кафедри 
французької мови Київського національного лінгвістичного університету

Глухівський учительський інститут у  системі педагогічної освіти України 
(1874- 1920)
Яковенко Катерина Станіславівна -  магістрантка спеціальності 
“Педагогіка вищої школи“ Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Інтеграція медіаосвітніх технологій як спосіб упровадження ідей 
Болонського процесу
Янишин Ольга Королівна -  аспірантка Інституту вищої освіти АГІН 
України

Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій - показник 
якості його вищої освіти
Яренчук Л. Г. -  аспірантка кафедри загальної та соціальної педагогіки 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Методична підготовка майбутніх учителів як показник якості вищої 
педагогічної освіти
Ярошенко Ольга Григорівна -  доктор педагогічних наук, професор, член- 
кореспондент АПН України
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ТЕЛЕМІСТ, оп-Ііпе-КОНФЕРЕНЦІЇ 
(під час секційного засідання 12 лютого 2010 р.)

14:00 -  15:30 ауд. 340, Мультимедійний центр

Польща (Варшавський університет, Варшава; Вища педагогічна 
школа, Плоцьк) -  Німеччина (Альберт-Людвіг-Університет, Фрайбург) — 
Мексика (Університет де Монтеморелос, Мехіко)

КРУГЛИЙ СТІЛ
13 лютого 2010 р.
12:00- 13:00 ауд. 229

Проектування перспективних напрямів співпраці, спільних 
експериментальних програм із вищими навчальними закладами Білорусі 
(Национальный институт образования Республики Беларусь, г. Минск), 
Польщі (Вища школа педагогічна, м. Плоцьк), Росії (Московский 
государственный областной университет, г. Москва; Сергиев-Посадский 
гуманитарный институт, г. Сергиев-Посад, Московская область). 
Координатори:

Дем’яненко Н.М., доктор педагогічних наук, професор, зав. 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

МАГІСТЕР-ТРЕНІНГ, МАЙСТЕР-КЛАСИ

12 лютого 2010 р.
17:00 -  19:00 ауд. 231

Майстер-клас «Фасилітативна технологія позитивізуючої 
комунікації»

Авдеева Ірина Миколаївна -  кандидат психологічних наук, професор, 
проректор Севастопольського міського гуманітарного університету

17:00-19:00 ауд. 340
Майстер-клас «Психолінгвістика у  сучасному освітньому просторі 

вищої школи»
Калмикова Лариса Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки і психології, завідувач лабораторії 
психолінгвістики Переяслав-Хмельницького педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди

13 лютого 2010 р.
14:00-16:00 ауд. 229
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Магістер-тренінг «Моделювання контекстно-професійної підготовки 
фахівця»

Мельникова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
професор кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені 
М.ІІ.Драгоманова

Кравченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
13 лютого 2010 р.
13:00-14:00 ауд. 231

Підведення підсумків секційних засідань
виступи керівників секцій

Прийняття резолюцій, пропозицій, визначення перспективних наукових 
напрямів II Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань.
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