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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

13 травня 2019 р. 

11:00 – Загальноуніверситетське пленарне засідання 

Актова зала центрального корпусу університету  

10:00 – початок реєстрації 

Регламент роботи: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 

Участь у дискусії та обговоренні – до 5 хв.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Андрущенко В.П., доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент 
НАН України, ректор НПУ імені М.П Драгоманова  (голова оргкомітету) 

Андрусишин Б.І., доктор історичних наук, професор, декан факультету політології та права НПУ імені 
М.П. Драгоманова  

Баштовий В.І., кандидат педагогічних наук, професор, начальник відділу організації наукових досліджень 
НПУ імені М.П. Драгоманова  

Балицька Н.О., старший лаборант кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь НПУ імені 
М.П. Драгоманова  (секретар оргкомітету) 

Боднар К.А., кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури НПУ 
імені М.П. Драгоманова  

Бондар В.І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, декан факультету педагогіки і 
психології НПУ імені М.П. Драгоманова 

Бондаренко В.Д., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач 
кафедри богослов’я та релігієзнавства НПУ імені М.П.Драгоманова 

Булах І.С., доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

Вернидуб Р.М., доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Вєтров І.Г., кандидат історичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних 
факультетів НПУ імені М.П. Драгоманова 

Висоцький А.В., доктор філологічних наук, професор, декан факультету української філології та 
літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова  

Гамула І.А., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з перспективного розвитку та інфраструктури 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Горбачук І.Т., кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри методології та методики 
навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи, голова трудового колективу 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Даниленко В.М., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри 
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова 

Дробот І.І., доктор історичних наук, професор, декан факультету філософії та 
суспільствознавства  НПУ імені М. П. Драгоманова 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9D%D0%9F%D0%A3
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Євтух В.Б., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету 
соціально-економічної освіти НПУ імені М.П Драгоманова 

Жалдак М.І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри 
теоретичних основ інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова 

Зернецька А.А., доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Корець М.С., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та 
адміністративно-господарчої роботи НПУ імені М.П. Драгоманова 

Кудін А.П., доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету інформатики 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Лавриненко В.Г., кандидат історичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Мацько Л.І., доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри стилістики 
української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Мелещенко Т.В., кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історичної освіти НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Падалка О.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри 
економіки освіти НПУ імені М.П. Драгоманова 

Панченко Л. М., кандидат філософських наук, доцент, вчений секретар НПУ імені М.П. Драгоманова 

Працьовитий М.В., доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного 
факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Савельєв В.Л., доктор історичних наук, професор, декан факультету менеджменту освіти і науки НПУ 
імені М.П. Драгоманова 

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

Синьов В.М.,  доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, почесний декан факультету 
спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова 

Сушко О.О., доктор історичних наук, професор, почесний декан факультету історичної освіти 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Тимошенко О.В., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Торбін Г.М., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ імені 
М.П. Драгоманова  (заступник голови оргкомітету) 
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Турчинова Г.В., кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету природничо-географічної 
освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова 

Федоришин В.І., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія 
Авдієвського 

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти 
НПУ імені М.П. Драгоманова 

Шут М.І., доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри 
загальної і прикладної фізики НПУ імені М.П. Драгоманова  
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ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

1. Андрущенко Віктор Петрович, ректор Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, академік НАПН України,
член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор
Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету

2. Торбін Григорій Мирославович, проректор з наукової роботи НПУ імені
М.П.Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор
Науково-дослідна робота в НПУ імені М.П.Драгоманова: досягнення, виклики
та перспективи

3. Зєлєнков Анатолій Ізотович, завідувач кафедри філософії та методології науки
Білоруського державного університету, доктор філософських наук, професор
Про проблему тяглості наукових традицій в науковому пізнанні

4. Бондаренко Віктор Дмитрович, завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства
НПУ імені М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН України, доктор
філософських наук, професор
Становлення Православної Церкви України та її вплив на релігійно-церковне і
соціально-політичне життя сучасної України

5. Синьов Віктор Миколайович, директор Факультету спеціальної та інклюзивної
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, академік АПН України, доктор педагогічних
наук, професор
Розвиток спеціальної освіти в Україні: реалії та перспективи

6. Бігун Неля Іванівна,  докторант кафедри теоретичної та консультативної
психології НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент
Самодостатність як умова психологічної безпеки особистості

7. Пріц Василь Юрійович, аспірант кафедри соціальної філософії
Фундамент сучасної космології: фізичні теорії та астрономічні
спостереження
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФРЕНЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТАХ 
 

Назва факультету 
Дата, час і місце проведення 

пленарного засідання секційних засідань (за окремими програмами) 

Факультет 

іноземної філології 

15 травня 2019 року, 
о 11:00 (ауд. 6-10) 
вул. Тургенівська, 

8/14 
 

1. Кафедра англійської філології 
16 травня 2019 року о 13:30 (ауд. 5-1) 
2. Кафедра загального мовознавства і германістики 
16 травня 2019 року о 12:00 (ауд. 6-3) 
3. Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням 
15 травня 2019 року о 13:30 (ауд. 6-12) 
4. Кафедра методики викладання іноземних мов 
16 травня 2019 року о 12:00 (ауд. 5-9) 
5. Кафедра методики викладання світової літератури 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 6-7) 
6. Кафедра романо-германської філології 
16 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 5-7) 
7. Кафедра світової літератури та теорії літератури 
16 травня 2019 року о 15:00 (ауд. 5-11) 
8. Кафедра слов’янських мов 
15 травня 2019 року о 12:30 (ауд. 14-12) 
9. Кафедра східних мов та методики викладання східних 
мов 
15 травня 2019 року о 13:30 (ауд. 5-2) 
10. Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного 
мовознавства та перекладу 
16 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 5-12) 

Факультет 

педагогіки та 

психології 

15 травня 2019 року, 

об 11:00 (ауд. 11-8) 

вул. Тургенівська, 

8/14 

1. Кафедра педагогіки і методики початкового навчання 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 11-1) 
2. Кафедра практичної психології 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 10-6) 
3. Кафедра української мови та методики навчання 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 11-9) 
4. Кафедра образотворчого мистецтва 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 10-12) 
5. Кафедра іноземних мов та методики навчання 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 10-1) 
6. Кафедра психології і педагогіки 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 10-8) 
7. Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ 
життя та здоров’я 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 14-4) 
8. Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та 
дитячої творчості 
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 14-7) 
9. Кафедра методик та технологій дошкільної освіти 
15 травня 2019 року о 12:30 (ауд. 9-12) 

Факультет 

політології та права 

15 травня 2019 року, 

о 12:30 (ауд. 9-7) 

вул. Тургенівська, 

8/14 

1. Кафедра теорії та історії держави і права 
15 травня 2019 року 14:00-15:30 (ауд. 9-8) 
2. Кафедра політичних наук, публічного управління та 
адміністрування 
15 травня 2019 року 14:00-15:30 (ауд. 14-8) 
3. Кафедра правознавства та галузевих юридичних 
дисциплін 
15 травня 2019 року 14:00-15:30 (ауд. 9-6) 
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Факультет 

історичної освіти 

16 травня 2019 року, 

о 12:30 

вул. Освіти, 6 

1. Кафедра історії України
17 травня 2019 року о 13.00 (ауд. 39) 
2. Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і
гендерної освіти 
17 травня 2019 року о 10.00 (ауд. 48) 
3. Кафедра міжнародних та регіональних студій
17 травня 2019 року о 12.30 (ауд. 20) 
4. Кафедра історії та археології слов’ян
17 травня 2019 року о 10.00 (ауд. 27) 
5. Кафедра всесвітньої історії
17 травня 2019 року о 12.30 (ауд. 31) 
6. Джерелознавства та ДСІД
17 травня 2019 року о 13.30 (ауд. 30) 
7. Етнології та краєзнавства
17 травня 2019 року о 10.00 (ауд. 28) 

Факультет 

менеджменту освіти 

та науки  

14 травня 2019 року, 

о 12:00 (ауд. 129) 

вул. Пирогова, 9 

1. Кафедра методології науки та міжнародної освіти
15 травня 2019 року 12:00 (вул. Пирогова, 9, ауд. 129) 
2. Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики 
15 травня 2019 року 10:00 (вул. Тургенівська,8/14, ауд. 2-12) 
3. Кафедра педагогіки і психології вищої школи
15 травня 2019 року 10:00 (вул. Тургенівська,8/14, ауд. 3-9) 
4. Кафедра управління, інфориаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції 
15 травня 2019 року 12:00 (вул. Саратівська, 20, зала засідань) 
5. Кафедра освіти дорослих
15 травня 2019 року 14:00 (вул. Пирогова, 9, ауд. 5.1) 
6. Кафедра етики та естетики
16 травня 2019 року 14:00 (вул. Тургенівська,8/14, ауд. 2-19) 
7. Кафедра теорії та історії педагогіки
16 травня 2019 року 14:00 (вул. Тургенівська,8/14, ауд. 2-9) 

Факультет 

української 

філології та 

літературної 

творчості імені 

Андрія Малишка 

14 травня 2019 року, 

об 11:00 (ауд. 7-3) 

вул. Тургенівська, 

8/14 

1. Кафедра української літератури
14 травня 2019 року 12:30 (ауд. 7-3) 
2. Кафедра української мови
14 травня 2019 року 13:00 (ауд. 7-8) 
3. Кафедра стилістики української мови
15 травня 2019 року 12:30 (ауд. 8-9) 
4. Кафедра культури української мови
14 травня 2019 року 13:00 (ауд. 7-8) 
5. Кафедра журналістики
16 травня 2019 року 12:30 (ауд. 8-13) 

Факультет 

філософії та 

суспільствознавства 

13 травня 2019 року, 

о 13:00 (ауд. 2-18) 

вул. Тургенівська, 

8/14 

1. Кафедра філософії
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 3-13) 
2. Кафедра богослов’я та релігієзнавства
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 3-3) 
3. Кафедра історії та філософії історії
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 15-7) 
4. Кафедра культурології та філософської антропології
14 травня 2019 року, 15:00 (ауд.14-11) 
5. Кафедра етики та естетики
16 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 2-19) 
6. Кафедра дизайну та реклами
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 3-2) 
7. Кафедра психології
13 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 8-5) 
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Інженерно-педаго- 

гічний факультет 

16 травня 2019 року, 

о 13:00  

(ауд. 406) 

вул. Л. Курбаса, 2А 

1. Кафедра теорії і методики технологічної освіти, 
креслення та комп’ютерної графіки 
17 травня 2019 року, 14:00 (вул. Л. Курбаса, 2А , ауд. 4.6) 
2. Кафедра інформаційних систем і технологій 
15 травня 2019 року, 13:00 (вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 2.17) 
3. Кафедра промислової інженерії та сервісу  
17 травня 2019 року, 14:00 (вул. Л. Курбаса, 2А , кафедра 
ПІС) 
4. Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони 
праці 
15 травня 2019 року, 13:30 (вул. Л. Курбаса, 2А , ауд. 3.3) 
5. Кафедра теорії і методики професійної підготовки 
15 травня 2019 року, 14:00 (вул. Л. Курбаса, 2А , ауд.27) 
6. Кафедра позашкільної освіти 
17 травня 2019 року, 15:00 (вул. Л. Курбаса, 2А, 
конференцзал) 

Факультет 

природничо – 

географічної освіти 

та екології 

15 травня 2019 року, 

о 13:00 (ауд. 418) 

вул. Пирогова, 9 

1. Кафедра хімії 
17 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 415) 
2. Кафедра біології 
16 травня 2019 року, 12:30 (ауд. 203) 
3. Кафедра географії 
16 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 22) 
4. Кафедра екології  
16 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 53) 
5. Кафедра психолого-педагогічних дисциплін 
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 44) 
6. Кафедра туризму  
16 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 74) 
7. Кафедра іноземних мов 
16 травня 2019 року, 12:30 (ауд. 405) 

Факультет 
соціально – 

економічної освіти 

15 травня 2019 року, 

о 12:00 

(конференц-зала) 

вул. Освіти, 6 

1. Кафедра соціалогії та публічних комунікацій 
15 травня 2019 року о 14:00 (вул. Освіти, 6, ауд.45) 
2. Кафедра соціальної політики 
15 травня 2019 року о 14:30 (вул. Освіти, 6, ауд. 43) 
3. Кафедра соціальної педагогіки 
15 травня 2019 року о 15:30 (вул. Освіти, 6, ауд. 42) 
4. Кафедра теорії та технології соціальної роботи 
15 травня 2019 року о 14:30 (вул. Освіти, 6, ауд.56, кафедра 
теорії та технології соціальної роботи) 
5. Кафедра економіки освіти 
15 травня 2019 року о 14:00 (вул. Тургенєвська, 8/14, ауд.3-15, 
кафедра економічної теорії) 

Фізико –  

математичний 

факультет 

14 травня 2019 року, 

о 14:00 (ауд. 431) 

вул. Пирогова, 9 

1. Кафедра вищої математики  
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.456) 
2. Кафедра математики і теорії та методики навчання 
математики 
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.419) 
3. Кафедра загальної та прикладної фізики 
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.320) 
4. Кафедра методології та методики навчання 
фізико-математичних дисциплін вищої школи 
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.334) 
5. Кафедра математичного аналізу та диференціальних 
рівнянь 
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.448) 
6. Кафедра експериментальної та теоретичної фізики та 
астрономії 
15 травня 2019 року, 11:30 (ауд.452) 
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Факультет 

спеціальної та 

інклюзивної освіти 

13 травня 2019 року, 

о 14:00 (ауд. 13-9) 

вул. Тургенівська, 8/9 

1. Кафедра логопедії та логопсихології
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 12-8) 
2. Кафедра офтальмопедагогіки та офтальмопсихології
15 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 13-7) 
3. Кафедра психокорекційної педагогіки
16 травня 2019 року, 12:00 (ауд. 13-3) 
4. Кафедра спеціальної психології та медицини
16 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 13-2) 
5. Кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені
М.Д.Ярмаченка 
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 13-8) 
6. Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та
реабілітології  
17 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 3- Ц) 

Факультет мистецтв 

імені Анатолія 

Авдієвського 

15 травня 2019 року, 

о 14:00 (ауд. 3-1) 

вул. Тургенівська, 11 

1. Кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового
співу і диригування 
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 4-10) 
2. Кафедра педагогіки мистецтва і фортепіанного
виконавства 
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 3-9) 
3. Кафедра інструментального та оркестрового
виконавства 
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 3-10) 
4. Кафедра теорії та історії музики
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 3-2) 
5. Кафедра хореографії
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 4-1) 
6. Кафедра теорії та методики постановки голосу
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 2-4) 

Факультет 

інформатики 

15 травня 2019 року, 

о 15:00 (ауд. 340) 

вул. Пирогова, 9 

1. Кафедра теоретичних основ інформатики
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 229) 
2. Кафедра інформаційних технологій і програмування
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 228) 
3. Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх
вимірювань  
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 1-14) 
4. Кафедра програмної інженерії
16 травня 2019 року, 11:00 (ауд. 1-51) 
5. Кафедра інноваційних технологій викладання
загальноосвітніх дисциплін 
16 травня 2019 року, 15:30 (ауд. 338) 

Факультет 

фізичного 

виховання, спорту і 

здоров’я  

7 травня 2019 року, 

о 10:00 

(конференц-зал) 

вул. Тургенівська, 3/9 

1. Кафедра біологічних основ фізичного виховання та
спортивних дисциплін 
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-51) 
2. Кафедра фізичної реабілітації
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-52) 
3. Кафедра фізичного виховання і спорту
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-9) 
4. Кафедра футболу
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 1-7) 
5. Кафедра теорії і методики фізичного виховання
8  травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-52) 
6. Кафедра фізичного виховання та здоров’я
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-52) 
7. Кафедра олімпійського та професійного спорту
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-51) 
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Факультет 

психології 

15 травня 2019 року, 

о 13:00 

(конференц-зала) 

вул. Саратівська, 20 

1. Кафедра теоретичної та консультативної психології 
16 травня 2019 року, 14:30-16.00 (ауд. 213) 
2. Кафедра психосоматики та психологічної реабілітації 
16 травня 2019 року, 14:30-16.00 (ауд. 214) 
3. Кафедра загальної і соціальної психології та 
психотерапії 
16 травня 2019 року, 14:30-16.00 (ауд. 204) 
5. Кафедра політичної психології та соціально-правових 
технологій 
16 травня 2019 року, 14:30-16.00 (ауд. 208) 
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ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТСЬКИХ

ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

Програма пленарного засідання 

15 травня 2019 р. о 11:00 
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 6-10 

1. Ісаєва О.О., доктор педагогічних наук, професор
Шкільний підручник із зарубіжної літератури в системі інтерактивного
навчання

2. Корнієнко О.О., доктор філологічних наук, професор
Міфотворчість радянської доби: культурні герої, формування
естетичного канону

3. Іванова Л.П., доктор філологічних наук, професор
Синергетика автора и персонажа в художественном тексте

4. Кіщенко Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент
Гендерний аспект у англомовній авторській казці. Стратегія вибору
персонажів авторами казок

5. Гринюк О.С., кандидат філологічних наук, доцент
Валентність твірних основ та словотворчих афіксів віддієслівних
іменників на позначення дії сучасної німецької мови

6. Карлова В.О., аспірант
Перстратно-адстратні латинські запозичення в давньоанглійській мові
(на матеріалі поеми «Беовульф»)
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ 
 

Програма пленарного засідання 
 

15 травня 2019 р. о 11:00 
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 11-8 

 
1. Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
Звіт про наукову роботу Факультету педагогіки і психології за 2018 рік 

 
2. Бондар Володимир Іванович, академік НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки і психології 
Сутність та методологія реалізації синергетичного підходу в системі 
сучасного педагогічного менеджменту в освіті 
 

3. Бондар Віталій Іванович, академік НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор 
Диференційоване навчання дітей з особливим інтелектуальним 
розвитком в інтегрованих класах закладів загальної середньої освіти 
 

4. Яценко Тамара Семенівна, дійсний член НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, 
завідувач кафедри глибинної психології і психолого-соціальної 
реабілітації психологічного факультету Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, завідувач лабораторії 
глибинної психокорекції факультету психології і педагогіки НПУ імені 
М. П. Драгоманова 
Психологічний потенціал художніх полотен 
 

5. Шапошнікова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання 
Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя 
початкової школи в умовах нових освітніх реформ 
 

6. Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 
творчості 
Інтерактивні методи викладання у вищій школі 
 

7. Луценко Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри методик та технологій дошкільної освіти 
Засадничі принципи дошкільної та інклюзивної освіти 
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8. Шевнюк Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва
Спеціальні методи навчання образотворчого мистецтва в закладах
вищої освіти

9. Бернацька Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри іноземнихмов та методики навчання
Навчальні стратегії як засіб удосконалення іншомовної
компетентності студентів

10. Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри практичноїпсихології
Статті у науковометричних базах даних як показник
конкурентноспроможності викладача кафедри практичної психології

11. Лапченко Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри психології і педагогіки
Про готовність майбутніх практичних психологів до роботи з 
дітьмиі з сімей АТО-ООС та внутрішньо переміщених осіб 

12. Страшко Станіслав Васильович, кандидат біологічних наук, професор,
завідувач кафедри медико-біологічних і валеологічних основ життя та
здоров’я
Всеукраїнський конкурс «Учитель  року – 2019» в номінації основи
здоров’я як один із вагомих здобутків 25-річного існування шкільного
предмета з превентивної освіти

13. Семеренко Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, професор,
завідувач кафедри українськоїмови та методики навчання
Демінутивна лексика  у праслов’янській мові
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПРАВА 
 

Програма пленарного засідання 
 

15 травня 2019 р. о 12:30 
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 9-7 

 
1. Андрусишин Богдан Іванович, декан факультету політології та права, 

доктор історичних наук, професор 
Модернізація методології історико-юридичної науки (на прикладі 
школи «Анналів») 

 
2. Варзар Іван Михайлович, завідувач кафедри політичних наук, публічного 

управління та адміністрування, доктор політичних наук, професор 
Роздуми над політико-кратологічними концептами, що оприлюднено 
президентською виборчою кампанією 2019-го року 

 
3. Дмитренко Степан Петрович, доцент кафедри політичних наук, 

публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук, 
доцент 
Особливості політичного протесту в сучасній Україні 

 
4.  Пєсцов Руслан Геннадійович, доцент кафедри правознавства та галузевих 

юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент 
Актуальні проблеми відновлення діяльності військових судів на 
території України 

 
5.  Губань Радим Васильович, професор кафедри правознавства та галузевих 

юридичних дисциплін, доктор юридичних наук, професор 
Потенціал української вищої освіти в сфері миро будівництва 

 
6.  Огірко Ростислав Семенович, завідувач кафедри теорії та історії держави 

і права, кандидат юридичних наук, доцент 
Питання відповідальності України і Європейського Союзу за 
невиконання Угоди про асоціацію між ними 2014 року 

 
7.  Шитий Станіслав Ігорович, доцент кафедри теорії та історії держави і 

права, кандидат юридичних наук 
Перспективи впровадження в Україні положень Загального  
регламенту ЄС по захисту даних 
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ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ  
ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА 

Програма пленарного засідання 

14 травня 2019 р. о 11:00 
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 7-3 

1. Висоцький А.В., доктор філологічних наук, професор, декан факультету
української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Про
стан наукової роботи на факультеті

2. Плющ М. Я., завідувач кафедри української мови, доктор філологічних
наук, професор
Структура речень з дієслівним предикатом пасивно-зворотного стану

3. Погребенник В. Ф., доктор філологічних наук, професор
Національно-патріотичні, антиекспансіоністські  мотиви поетичної 
творчості «пізнього» Івана Франка 

4. Мацько Л.І., доктор філологічних наук, професор
Лінгвометодичний  аспект сакрального стилю мовотворчості Тараса
Шевченка



18 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 
 

Програма пленарного засідання 
 

13 травня 2019 р. о 13:00 
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 2-18 

 
1. І.І. Дробот, декан факультету філософської освіти і науки, доктор історичних 

наук, професор 
Філософсько-гуманітарна складова у підготовці вчителя у світлі завдань 
концепції «Нова українська школа» 

 
2. Л.В. Долинська, заступник декана факультету з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва, кандидат психологічних наук, професор 
Підсумки наукової роботи викладачів факультету філософії та 
суспільствознавства за 2018 рік та завдання і перспективи розвитку на 
2019 рік 

 
3. Ю.Г.Легенький, завідувач кафедри дизайну та реклами, доктор 

філософських наук, професор 
Новітні технології в дизайні ХХІ століття 

 
4. С.І.Тицький, завідувач кафедри історії та філософії історії, кандидат 

історичних наук, доцент 
Буржуазний і бюрократичний сегменти кредитно-банківського сектору 
економіки Правобережної України в умовах Першої світової війни 

 
5. Б.К. Матюшко, кандидат філософських наук, професор 

Нова спроба характеристики світогляду Максима Антоновича 
 
6. С.А. Крилова, завідувач кафедри філософської антропології, доктор 

філософських наук, професор 
Філософська публіцистика як практична філософія у сучасному 
суспільстві 

 
7. В.Л.Хромець, кандидат філософських наук, доцент кафедри богослов’я та 

релігієзнавства 
Труднощі державної легалізації освітньої діяльності закладів вищої 
духовної освіти 

 
8. О.В.Строяновська, кандидат психологічних наук, професор кафедри 

психології 
Особливості прокрастинації як перешкоди формування розвитку 
психологічної компетентності майбутнього педагога 
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ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програма пленарного засідання 

16 травня 2019 р. о 13:00 
пр-т. Леся Курбаса, 2а, 4-й поверх, ауд.406. 

1. Кільдеров Дмитро Едуардович, кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та
комп’ютерної графіки, декан Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
Фахова підготовка вчителя трудового навчання: стан та
перспективи

2. Яшанов Сергій Микитович, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Розвиток дидактичних принципів у системі інформатичної
підготовки учителя технологій при використанні технологій
комп’ютерного моделювання

3. Волкова Аліна Анатоліївна, старший викладач, аспірантка кафедри
промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
Професійна мобільність фахівців готельно-ресторанної страви

4. Фон Будау Олексій Григорович, кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник, доцент кафедри теорії та методики професійної
підготовки Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова
Практично-прикладне значення навчальних екскурсій для підготовки
студентів зі спеціальності «015 Професійна освіта. Туризм»

5. Шевченко Володимир Вікторович, кандидат педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри загально-технічних дисциплін та охорони
праці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів засобами
комп’ютерних технологій
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ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
 

Програма пленарного засідання 
 

13 травня 2019 р. о 14:00 
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 13-9 

 
1. Шеремет М.К., декан факультету, доктор педагогічних наук, професор 

Проблеми та перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні 
 

2. Синьов В.М., почесний декан, академік 
Проблеми забезпечення якісної освіти дітей з інтелектуальними 
порушеннями 
 

3. Глоба О.П., доктор педагогічних наук, професор 
 Інноваційні технології діагностики і корекції психофізичного стану 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 
 
4. Круглик О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри 

сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Ярмаченка 
Порушення в розвитку дитини як життєва криза батьків 
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ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ 

Програма пленарного засідання 

15 травня 2019 р. о 15:00 
вул. Пирогова, 9, ауд. 340 

1. Кухар Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань
Особливості практичної підготовки магістрів спеціальності «Освітні
вимірювання»

2. Мучник Михайло Манусович, кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедрою програмної інженерії
Оцінка складності розробки програм за допомогою методу «поділяй та
володарюй»

3. Франчук В.М., кандидат педагогічних наук, професор
Веб-орієнтоване віртуальне середовище Proxmox

4. Міненко О.М., викладач
Web-орієнтована інформаційна система для організації комунікацій
під час змішаного навчання

5. Усенко Валентина Анатоліївна, аспірантка кафедри комп’ютерної
інженерії та освітніх вимірювань
Мобільне навчання: шляхи реалізації, переваги та організаційні
труднощі
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 
 

Програма пленарного засідання 
 

7 травня 2019 р. о 10:00 
вул. Тургенівська, 3-9, конференц-зала 

 
1. Тимошенко Олексій Валерійович, декан факультету фізичного 

виховання, спорту і здоров’я, доктор педагогічних наук, професор  
Звіт про наукову роботу Факультету фізичного виховання, спорту і 
здоров’я за 2018 рік. Про міжнародну співпрацю НПУ імені 
М.П.Драгоманова та Щецинського університету 

2. Арефьєв Валерій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету 
фізичного виховання та спорту 
Програмування змісту диференційованого фізичного виховання 
учнів основної школи 
 

3. Дубогай Олександра Дмитрівна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров'я 
факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я 
Прикладні основи впровадження здоров’я збережувальної 
технології «Навчання у русі» у систему «Сім’я-школа» 
 

4. Бережна Таміла Іванівна, вчений секретар державної наукової 
установи «Інститут модернізації освіти», кандидат педагогічних наук  
Ретроспективний аналіз впровадження технології «Навчання у 
русі» в систему здоров’я збереження учнів 
 

5. Почечуєва Ірина Петрівна, директор гімназії № 287, м. Києва, 
вчитель - методист вищої категорії, «Відмінник освіти України», 
«Відмінник Столичної освіти»  
Ефективність впровадження технології «Навчання у русі» в 
систему профілактики інфекційних хвороб у учнів початкової 
школи 

 
6. Охромій Галина Василівна, доктор медичних наук, професор 

кафедри «Фізичної культури, спорту та здоров’я» та кафедри 
«Фармації» ДВНЗ, «Український державний хіміко-технологічний 
університет  

Оптимізовані методології та інноваційні підходи до виконання 
національної програми «Фізична активність, здоровий спосіб 
життя – здоров’я нації»  
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ 

Програма пленарного засідання 

15 травня 2019 р. о 13:00 
вул. Саратівська, 20, конференц-зала 

1. Булах І. С., декан факультету психології, доктор психологічних наук,
професор
Вирішення життєвої кризи як емоційна та культурна траєкторія 
особистісного зростання людини

2. Андрущенко Т.В., завідувач кафедри політичної психології та
соціально-правових технологій, доктор політичних наук, професор
Роль ВНЗ у формуванні конкурентного фахівця ХХІ століття:
психологічний аспект

3. Волошина В. В., завідувач кафедри теоретичної та консультативної
психології, доктор психологічних наук, доцент
Формування професійних компетенцій майбутнього психолога
тренінгової діяльності

4. Мозгова Г. П., завідувач кафедри психосоматики та психологічної
реабілітації, доктор психологічних наук, професор

Проблеми психологічного здоров’я молоді у освітньому просторі 

5. Ставицька С.О., завідувач кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії, доктор психологічних наук, професор
Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх
психологів

6. Бондарчук О. Ю., аспірант кафедри теоретичної та консультативної
психології
Ґенеза сором’язливості дошкільника

7. Пономаренко Т.І., аспірант кафедри політичної психології та
соціально-правових технології факультету психології
Емоційна зрілість особистості майбутнього психолога»

8. Ярош С.В., аспірант кафедри політичної психології та
соціально-правових технології факультету психології
Засоби впливу, що використовуються при створенні агітаційного
плакату
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9. Федоренко Л. П., викладач загальної і соціальної психології та 

психотерапії загальної і соціальної психології та психотерапії 
Особливості професійної готовності та професійних настанов 
випускників сільських шкіл 

 
10. Перегончук Н. П., докторант кафедри загальної і соціальної психології та 

психотерапії 
Детермінанти розвитку компетентності майбутніх психологів 

 
11. Наконечна М. М., докторант кафедри загальної і соціальної психології та 

психотерапії 
Інтерсуб'єктна взаємодія як психологічний засіб особистісного 
розвитку 

 
12. Кушмирук Є. С., викладач кафедри психосоматики та психологічної 

реабілітації 
Особливості розвитку психологічного благополуччя особистості 
юнацького віку 
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Програма пленарного засідання 
 

14 травня 2019 р. о 14:00 
вул. Пирогова, 9, ауд. 431 

 
1. Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, декан Фізико-математичного факультету 
Вступне слово  

2. Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, декан Фізико-математичного факультету 
Фрактальний аналіз неперервних функцій складної локальної 
структури 

3. Торбін Григорій Мирославович, доктор фізико-математичних наук, 
професор 
Порівнянні і довірчі системи покриттів та їх застосування у 
фрактальному аналізі 

4. Школьний Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, 
професор 
Модернізація системи ЗНО з математики: реалії і перспективи 

5. Кириленко Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент  
Планування і критерії оцінювання виробничих практик магістрів – 
фізиків 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Програма пленарного засідання 
 

14 травня 2019 р. о 12:00 
вул. Пирогова, 9, ауд. 129 

 
1. Савельєв Володимир Леонідович, доктор історичних наук, декан 

факультету менеджменту освіти та науки  
Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір  

 
2. Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, доцент, 

професор кафедри методології науки та міжнародної освіти, заступник 
декана з наукової роботи 
Грантова наукова діяльність факультету менеджменту освіти та 
науки у 2018-2019 н.р. 
 

3. Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та 
євроінтеграції 
Системний аналіз в управлінні соціальним хаосом 
 

4. Андрущенко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри етики та естетики. 

    Етико-естетична освіта: виклики сучасності 
 

5. Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, завідувач 
кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.  
Формування демократичних цінностей студентської молоді в умовах 
сучасних системних трансформацій  

 
6. Слабко Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри освіти дорослих. 
Вплив інформаційних технологій на формування 
проектно-технологічної культури особистості вчителя в системі 
неперервної освіти 
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ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ 

Програма пленарного засідання 

16 травня 2019 р. о 12:30 
вул. Освіти, 6 

1. Борисенко В.Й., доктор історичних наук, професор
До питання про вивчення Національної революції України ХVII ст.

2. Журба М.А., доктор історичних наук, професор
Міжнародна славістика слов'янських народів: проблема методології 
та модерний історіографічний дискурс 

3. Осмоловський С.О., кандидат економічних наук, професор
До питання вивчення всесвітньої історії в вищих педагогічних 
навчальних закладах України 

4. Потильчак О.В., доктор історичних наук, професор
Методична та дослідницька робота навчально-наукової лабораторії
експертизи культурно-історичних цінностей кафедри
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін історичного
факультету у 2018-2019 навчальному році

5. Ладиченко Т.В., кандидат історичних наук, професор
Інноваційні підходи до написання підручників з всесвітньої істрії для
старших класів в умовах освітніх реформ

6. Стоян Т.А., доктор історичних наук, професор
Історичний інструментарій наукових досліджень класиків
англійської школи теорії міжнародних відносин

7. Чернега П.М., доктор історичних наук, професор
Національна політика Української держави: проблеми та
перспективи їх вирішення

8. Мальований О.О., кандидат історичних наук
Особливості використання соціальних медіа у вивченні всесвітньої
історії початку ХХІ ст.

9. Сегеда Р.А., кандидат історичних наук, доцент
Нові дані про початковий період вищої педагогічної освіти в Києві
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ 

 
Програма пленарного засідання 

 
15 травня 2019 р. о 13:00 
вул. Пирогова, 9, ауд. 418 

 
 

1. Богатиренко В. А., кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії 
Сучасні біорозкладні матеріали на основі природних полімерів 
 

2.  Лагутенко О.Т., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
біології  

 Результати вивчення посівних якостей насіння калістефусу 
китайського 

 
3.  Іваненко С.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри іноземних 

мов 
 Дуальна система освіти – європейський досвід 
 
4.  Лапига І.В., кандидатпедагогічних наук, доцент кафедри екології 
 Особливості підготовки фахівців екологічних спеціальностей в 

університетах Польщі 
 
5.  Романенко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри екології 
 Організація екскурсійних послуг на території Парку природи 

«Беремицьке»  
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

Програма пленарного засідання 

15 травня 2019 р. о 12:00 
вул. Освіти, 6, конференц-зала 

1. Бованенко Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри соціальної педагогіки
Формування художньо-естетичної культури майбутніх фахівців
освітньої та соціальної сфер

2. Кісла Ганна Олександрівна, кандидат філософських наук, професор
кафедри соціології та публічних комунікацій
Іммігранти в Україні: соціальний портрет (досвід соціологічного
дослідження)

3. Синякова Віра Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
теорії та технології соціальної роботи
Розвиток соціального лідерства: гендерний аспект

4. Степико Валентина Порфиріївна, кандидат філософських наук, професор
кафедри соціології та публічних комунікацій:
Соціальна адаптація студентської молоді до соціальних змін

5. Сухицька Наталія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри
соціальної політики
Соціальне забезпечення в європейському вимірі

6. Унінець Ірина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
економіки освіти
Інтелектуалізація світогосподарського розвитку
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ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО 

Програма пленарного засідання 

15 травня 2019 р. о 14:00 
вул. Тургенівська, 11, ауд. 3-1 

1. Щолокова О. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства
Естетико-педагогічна спрямованість полі художньої підготовки вчителя
мистецьких дисциплін

2. Коробецька С.Ю., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач
кафедри теорії та історії музики
Хорові мініатюри М. Шуха у практиці викладання музично-теоретичних
дисциплін на факультетах мистецтв педагогічних університетів

3. Чеченя К. А., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
інструментального та оркестрового виконавства
Участь у мистецьких конкурсах, як засіб розвитку виконавської
майстерності майбутніх вчителів музики

4. Козир А. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики музичної освіти, хорового співу і диригування
Сучасні тенденції підготовки хорового диригента як керівника дитячого
хорового колективу

5. Гурець О.В., завідувач кафедри теорії та методики постановки голосу ,
народний артист України, професор
Формування артистизму у студентів на заняттях з постановки голосу

6. Вантух М.М., завідувач кафедри хореографії, академік Національної академії
мистецтв України, професор
Вплив конкурсної хореографічної діяльності на розвиток танцювального
мистецтва в Україні
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«Майбутнє філософської освіти в 
Європі: виклики та перспективи» 

 
Тиждень філософії в НПУ імені М.П. Драгоманова 

 
 
 
 
 

Київ,  
13 - 18 травня 2019 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ 
ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ  

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ НАН 
УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені М.П. ДРАГОМАНОВА 
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Оргкомітет  
 

Віктор Андрущенко, 
доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-

кореспондент НАН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, 
Голова  Оргкомітету 

 
Конверський Анатолій Євгенович, 

доктор філософських наук,  академік НАН України, декан філософського 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Співголова Оргкомітету 
 

Єрмоленко Анатолій Миколайович, 
доктор філософських наук, член - кореспондент НАН України 

директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 
Співголова Оргкомітету 

 
Матусевич Тетяна Володимирівна, 

 доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики 
факультету менеджменту освіти та науки НПУ імені М.П. Драгоманова, 

Секретар організаційного комітету 
 

Лавриненко Володимир Григорович, 
кандидат історичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків 

 НПУ імені М.П. Драгоманова 
 

 Торбін Григорій Мирославович, 
доктор фізико-математичних наук, професор,проректор з наукової роботи  

НПУ імені М.П. Драгоманова 
  

Савельєв Володимир Леонідович, 
доктор історичних наук, професор, декан факультету менеджменту освіти та 

науки НПУ імені М.П. Драгоманова  
 

Дробот Іван Іванович, 
доктор історичних наук, професор, декан факультету філософії та 

суспільствознавства факультету менеджменту освіти та науки  
НПУ імені М.П. Драгоманова  

 
Мозгова Наталія Григорівна, 

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 
 факультету філософії та суспільствознавства  

НПУ імені М.П. Драгоманова  
 

Свириденко Денис Борисович, 
доктор філософських наук, професор факультету менеджменту освіти та науки  
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Програма тижня філософії 

13 травня  (понеділок) 
Приїзд учасників, розміщення в готелі м. Києва 

*     *     *    
14 травня (вівторок)  

( ауд. 231 центрального корпусу) 

10.00. –10.15.   
Відкриття тижня філософії.  

Вступне слово ректора НПУ імені М.П. Драгоманова 
 академіка Андрущенко В.П. 

Вітання Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич 

Вітання Голови Наглядової ради університету Віктора Ющенка 

10.15. - 11.00. 
Презентація книги ректора НПУ імені М.П. Драгоманова В.П. 

Андрущенка «Проста розмова про вічне» 

11.00. –12.00.   
Круглий стіл 

«Філософія у формуванні духовної єдності Європи» 
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11.10. – 11.30. 
Доповідь: 

«Сучасний світ: виклики та філософські відповіді» 
Пирожков Сергій Іванович, 

доктор економічних наук, академік Національної академії наук України, віце-
президент Національної академії наук України 

 
11.30. –11.50. 
Доповідь: 

«Філософські засади розвитку освіти і пошуки України в епоху 
інноваційного типу прогресу» 
Кремень Василь Григорович, 

доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук 
України Президент Національної академії педагогічних наук України 

 
11.50. –12.30.  Дискусія. 

Єрмоленко Анатолій Миколайович, 
доктор філософських наук, член - кореспондент НАН України 

директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 
 

Зеленков Анатолій Ізотович, 
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та 

методології науки Білоруського державного університету, заслужений діяч 
науки Республіки Біларусь (Білорусь) 

 
Конверський Анатолій Євгенович, 

доктор філософських наук, академік НАН України,  декан філософського 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Бакіров Віль Савбанович, 

доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, ректор 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
Мельник Володимир Петрович, 

доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
ректор Львівського національного університету ім. Івана Франка 

 
Бистрицький Євген Костянтинович, 

доктор філософських наук, професор, завідувач відділом Інституту філософії 
НАН України ім. Г.С. Сковороди 

 
12.30.-13.30 

Обід 
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14.00.-15.30. 
Продовження роботи круглого столу. 

Жук Олександр Іванович, 
доктор педагогічних наук, професор, ректор Білоруського державного 

університету імені Максима Танка (Білорусь) 

Мезарош Клаудіу, 
доктор філософії, доцент кафедри філософії та комунікацій Університету 

Тімішоарський західний університет (Румунія) 

Квятковські Стефан, 
доктор філософських наук, професор, ректор Академії спеціальної педагогіки 

імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Польща) 

Панос Еліопулос, 
доктор філософії,   доцент Університету Яніни та  Вищої школи педагогічної та 

технологічної освіти (Греція) 

Лащик Ян, 
професор Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві 

(Польща) 

Гунцінгер Морітц, 
Почесний професор Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, член Наглядової ради університету (Німеччина) 

Кікуш Ніколає, 
кандидат історичних наук, професор, ректор Кишинівського педагогічного 

університету ім. "Іона Крянге" (Молдова) 

Шльосек Франтішек, 
доктор педагогічних наук, професор 

Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (Польща) 

Хамітов Назіп Віленович, 
доктор філософських наук, професор Інституту філософії 

імені Г.С. Сковороди НАН України 

Крисаченко Валентин Семенович, 
доктор філософських наук, професор,  завідувач відділу геополітики та 

глобалістики Науково-дослідного інституту українознавства 

Огнев'юк Віктор Олександрович, 
доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, 
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 ректор Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Андрущенко Віктор Петрович,  
доктор філософських наук, академік НАПН України, член-кореспондент НАН 

України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова 
 

16.30.-19.00. 
Знайомство іноземних учасників з культурно-історичною спадщиною Києва 

15 травня (середа) 
 

10.00.-11.00.  
Засідання Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова 

 
Вручення мантії Почесного доктора університету  

Жуку Олександру Івановичу, 
доктору педагогічних наук, професору, ректору Білоруського державного 

університету імені Максима Танка (Білорусь) 
 

11.00.-11.30.  
Кава – брейк 

 
       11.30.-12.30. 

Засідання Правління Міжнародної Асоціації ректорів педагогічних 
університетів Європи 

*     *     *    
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16-17 травня 

V Міжнародна науково-практична конференція 
«Виклики   постколоніалізму: Філософія.  Релігія. Освіта» 

16 травня, 10:00 - 18:00 (ауд.238 центрального корпусу НПУ імені 
М.П.Драгоманова, вул. Пирогова 9) 

17 травня, 10:00 - 14:00 (факультет філософії та суспільствознавства, 
гуманітарний  корпус НПУ імені М.П.Драгоманова, вул. Тургенівська 8/14) 

V INTERNATIONAL CONFERENCE 
“C H A L L E N G E S  OF  P O S T C O L O N I A L I S M: 
P H I L O S O P H Y. R E L I G I O N. E D U C A T I O N” 

Conference organizers aim to perform discussion of postcolonialism issues among the 
representatives of social sciences and humanities. The Ukrainian and international cases of 
postcolonial syndrome overcoming will be discussed. It is challenging for Ukrainian and 

international discourses of philosophy, history, religion and education studies to analyze the 
problem of “dismantlement” of postcolonial (post-totalitarian) world-view orientations and styles of 

thinking as well anthropological phenomenon Homo Soveticus using the heuristic potential of 
education and religion. The participants from Poland, India, Greece, Hong Kong are expected.  

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 «В И К Л И К И   П О С Т К О Л О Н І А Л І З М У: 

 Ф І Л О С О Ф І Я.  Р Е Л І Г І Я. О СВ І Т А» 

Організатори конференції мають на меті здійснити фахове обговорення 
проблеми постколоніалізму у колі представників соціогуманітарних дисциплін. 

Планується розглянути український та міжнародний досвід у подоланні 
постколоніального синдрому. Для сучасного вітчизняного та закордонного 

дискурсу у галузі філософії, історії, релігієзнавства, освіти та інших є 
актуальним звернення до проблеми демонтажу специфічних постколоніальних 

(посттоталітарних)  світоглядних настанов та типів мислення, зокрема, 
специфіки антропологічних феноменів homo soveticus, дослідження ролі релігії 

та освіти у подоланні викликів постколоніалізму та посттоталітаризму, 
викликів гібридної війни тощо. Очікуеться участь дослідників з Польщі, Індії, 

Греції та Гонконгу. 

*     *     *  
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17-18 травня 2019 року   
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 

 
Факультет філософії та суспільствознавства 

кафедра філософії 
 

Треті академічні читання, присвячені пам’яті професора  
Г.І. Волинки «Філософія, наука, освіта» 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
17 травня 

 
9.00 – 10.00 
 
 
10.00 – 10.05 
 
 
10.05 – 10.45 
 
10.45 – 12.30 
 
12.30 – 13.30 
 
13.30 – 15.30  
 
15.30 – 16.30 
 
16.30 – 18.30 
 

Реєстрація учасників  
(кафедра філософії – ауд. 3-13) 
 
Відкриття конференції (аудиторія імені професора 
Г.І. Волинки, 3-4) 
 
Вітальне слово почесних гостей конференції 
 
Пленарне засідання 
 
Перерва (Coffee-break)  
 
Робота секцій 
 
Coffee, Networking  
 
Робота секцій 
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18 травня 

10.00 – 13.00 

13.15 – 14.30 

Робота секцій 

Закриття конференції 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв. 
Виступи на секційних засіданнях – до 7 хв. 
Наша адреса: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14, гуманітарний корпус 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
міжнародної науково-практичної конференції 

 
«Треті академічні читання пам’яті  

Г. І. Волинки: Філософія, Наука і Освіта» 
 

Співголови Оргкомітету 
 

Андрущенко 
Віктор Петрович 
 
 
 
 
Торбін 
Григорій Мирославович 
 
 
 
Вернидуб Роман 
Михайлович 
 
 
 
Бондаренко 
Віктор Дмитрович 
 
 
 
 
 
 
Дробот  
Іван Іванович 

– ректор Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, член-
кореспондент НАН України, академік НАПН 
України, доктор філософських наук, професор 
 
– проректор з наукової роботи Національного 
педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, доктор фізико-
математичних наук, професор 
 
– проректор з навчально-методичної роботи 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доктор філософських 
наук, доцент 
 
– завідувач кафедри богослов’я та 
релігієзнавства Факультету філософії та 
суспільствознавства Національного 
педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН 
України, доктор філософських наук, професор 
 
– декан Факультету філософії та 
суспільствознавства Національного 
педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, 
професор 
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Члени Оргкомітету 

Мозгова 
Наталія Григорівна 

Андрущенко 
Тетяна Іванівна 

Долинська 
Любов Василівна 

Адаменко 
Надія Богданівна 

– завідувач кафедри філософії Факультету
філософії та суспільствознавства 
Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, доктор філософських 
наук, професор 

– завідувач кафедри етики та естетики
Факультету менеджменту освіти та науки 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доктор філософських 
наук, професор 

– заступник директора з наукової роботи та
міжнародних зв’язків Факультету філософії та 
суспільствознавства Національного 
педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова, кандидат психологічних наук, 
професор 

– заступник декана з навчально-методичної
роботи Факультету філософії та 
суспільствознавства Національного 
педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, кандидат філософських 
наук, доцент  

Секретар Оргкомітету 

Глушко 
Тетяна Петрівна 

– професор кафедри філософії Факультету
філософії та суспільствознавства 
Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, доктор філософських 
наук, доцент 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

17 травня 2019 року 
10.00 (ауд. 3-4 гуманітарного корпусу) 

 
Головують: Дробот І.І., Мозгова Н.Г. 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 

В.П. Андрущенко, ректор Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН 
України, доктор філософських наук, професор 

Г.М. Торбін, проректор з наукової роботи Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, 
професор  

І.І. Дробот, декан Факультету філософії та суспільствознавства 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 
історичних наук, професор 

В.Д. Бондаренко, завідувач кафедри культурології і релігієзнавства 
Факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор 

Н.Г. Мозгова, завідувач кафедри філософії Факультету філософії та 
суспільствознавства Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор 
 

ДОПОВІДІ: 
 
Дробот Іван Іванович – декан Факультету філософії та 

суспільствознавства Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор (м. Київ, Україна) 

Філософсько-гуманітарна складова у підготовці вчителя в умовах Нової 
української школи 

 
Мозгова Наталія Григорівна – завідувач кафедри філософії Факультету 

філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор (м. Київ, 
Україна) 

До питання про методологію вітчизняних історико-філософських 
досліджень у контексті творчого спадку Г.І. Волинки 

 
Андрущенко Тетяна Іванівна – завідувач кафедри етики та естетики 

Факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор (м. 
Київ, Україна) 

Синергетичний підхід в естетичній освіті 
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Панченко Леся Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, 
вчений секретар НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Українські ментальні смисли у філософській спадщині Г.І. Волинки 

Долинська Любов Василівна – завідувач кафедри психології 
Факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, професор 
(м. Київ, Україна) 

Психологічні особливості особистісно-професійного зростання 
майбутніх фахівців різних спеціальностей 

Бондаренко Віктор Дмитрович – доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор (м. 
Київ, Україна) 

Релігія і соціально-політичні перетворення в Україні 

Легенький Юрій Григорович – завідувач кафедри дизайну та реклами 
Факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор (м. 
Київ, Україна) 

Дизайнерські технології в освіті 

Мєднікова Галина Сергіївна – професор кафедри філософської 
антропології та культурології Факультету філософії та суспільствознавства 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор 
філософських наук, професор (м. Київ, Україна) 
Фольклор і постфольклор в культурних практиках повсякдення 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція І  
Філософська складова університетської освіти і науки 

 
Голова секції: доктор філософських наук, професор Зайцев М.О. 
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Адаменко Н.Б.  
 

Секція ІІ 
Історія філософії у світовій духовній культурі 

 
Голова секції: доктор філософських наук, професор Мозгова Н.Г. 
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Облова Л.А. 

 
Секція ІІІ  

Гуманітарні парадигми науки 
 
Голова секції: кандидат філософських наук, доцент Матюшко Б.К. 
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Русаков С.С. 
 

Секція ІV  
Соціально-філософські проблеми сучасного світу 

 
Голова секції: доктор філософських наук, професор Немчинов І.Г. 
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Остапчук Г.О. 

 
Секція V 

Сучасні концепції філософії освіти: становлення та проблематика 
 
Голова секції: доктор філософських наук, професор Васильєва І.В. 
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Назаренко М.С. 
 

Секція VІ 
Етика, естетика та культурологія  

у контексті сучасного філософського дискурсу 
 
Голова секції: доктор філософських наук, професор Андрущенко Т.І. 
Секретар секції: кандидат філософських наук, професор Дорога А.Є. 
 

Секція VІІ 
Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства 

 
Голова секції: доктор філософських наук, професор Бондаренко В.Д. 
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Котлярова Т.О.  
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