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Академічна доброчесність як імператив існування університетської 
спільноти 

Семчук Надія Іванівна, к.ф.н., доц., ДНУ Інститут модернізації змісту 
освіти МОН України 

Етична складова професійної діяльності тьютора в умовах реалізації 
Концепції Нової української школи 

Сингаївська Алла Михайлівна, к.ф.н., Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти; Центр науково-освітньої етики 

Розриви професійної етики та академічної доброчесності в сучасній науці 
України 

Зязюн Лариса Іванівна, д.пед.н., проф., Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

Виховання як важлива складова моделі професійного розвитку особистості в 
освітній системі Франції 

Нікульчев Микола Олександрович, д.богослов.н, к.ф.н., проф., 
Мадоніч Микита Сергійович, Державний вищий навчальний заклад 
«Донецький національний технічний університет» 

Місце моральних цінностей у вихованні 

Бойченко Наталія Михайлівна, д.ф.н., доц., НМАПО імені П.Л. » 
іШупика 

Методика викладання курсу «Біоетичні та деонтологічні засади 
діяльності лікаря» в системі післядипломної медичної освіти 

Морозов Андрій Юрійович, д.ф.н., доц., Київський національний 
торговельно-економічний університет 

Моральні аспекти медичної допомоги пацієнтам у термінальній стадії 
раку 

Баюра Дмитро Олександрович, д.е.н., проф., Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

Корпоративна етика та корпоративна культура як основа сталого 
розвитку підприємств корпоративного типу 

Петрова Ганна Миколаївна, к.ф.н, Національна академія внутрішніх 
справ 

Професійна етика поліцейського та її викладання у вищих навчальних 
закладах системи MB С 

Кундеревич Олена Вікторівна, к.ф.н., доц., Київський національний 
університет культури і мистецтв 

Становлення професійних та етичних стандартів в сфері PR-діяльності 

Косьмій Олена Михайлівна, к.політ.н., доц., ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» МОН України 

Толерантність і недискримінація у роботі поліції 

24 листопада 2017 р. 
Засідання секції 

«Викладання професійної та корпоративної етики: обмін досвідом» 
11.00-13.00 

(ауд.320, Головний навчальний корпус) 

Беляева Елена Валериевна, к.ф.н., доц, Белорусский государственный 
университет, г.Минск 

Преподавание дисциплины «Корпоративная этика» в Белорусском 
государственном университете 

Спринчан Сергей, д.политологии, доц., Бекчиу Сорин, асп., Институт 
юридических и политических исследований Академии наук Молдовы, 
г.Кишинев 

Этическая перспектива на феномен политического влияния в работах 
Антонио Грамши 

Єлякіна Ольга Сергіївна, к.богослов.н., доц., Державний вищий 
навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» 

Етична складова у вирішенні конфліктів 

Жукова Светлана Петровна, Белорусский государственный 
університет, г.Минск 

Методика портфолио в преподавании профессиональной этики 

Іванюта Олександр Миколайович, к.ф.-м.н., доц., Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка 

Соціокультурний феномен іті^енерної діяльності 

Ларіонова Вікторія Костянтинівна, д.ф.н., проф., Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника 

Етичні особливості професійної діяльності психолога 

Ломачинська Ірина Миколаївна, д.ф.н., проф., Київський університет 
імені Бориса Грінченка 

Тендерна зумовленість корпоративної етики 


