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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету 
Савченко С. В.  доктор педагогічних наук, професор, ректор ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” 
 

Заступники голови оргкомітету 
Бабічев О. І.  кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Караман О. Л.  доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-
наукового інституту педагогіки і психології ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”; 

Клімочкіна О. М. доктор медичних наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Меняйленко О. С. доктор технічних наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Ужченко Д. В. кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

 
Члени оргкомітету 

Вовк С. О.  кандидат історичних наук, доцент, завідувач науковим 
відділом ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”;  

Семенов М. А. кандидат педагогічних наук, доцент кафедра фізико-
технічних систем та інформатики, завідувач відділу аналізу 
та перспективного розвитку університету ДЗ ,,Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”; 

Харченко С. Я.  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Хриков Є. М.   доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
державної служби, адміністрування та управління 
ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”;  

Швирка В. М.  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”; 

Юрків Я. І. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”. 
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Шановні учасники! 
ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”  
щиро вітає Вас на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

,,Трансформація національної системи вищої освіти України  
в умовах зовнішніх викликів” 

 
Порядок роботи конференції 

 
20 – 21 жовтня 2016 року 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”  
м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1 

 
9.00 – 9.30  – реєстрація учасників конференції 
9.30 – 10.00   – екскурсія по університету, чай, кава 
10.00 – 12.00   – пленарне засідання 
12.00 – 13.00 – обід 
13.00 – 17.00 – секційні засідання 
17.00 – 19.00 – дружня вечеря 
 
Секція 1. Становлення і розвиток національної системи вищої освіти 

України в умовах боротьби за незалежність і суверенітет. 
Секція 2. Трансформація змісту і технологій вищої освіти в контексті 

інформаційних викликів та пропаганди. 
Секція 3. Стратегії університетської освіти в транзитивному суспільстві. 
Секція 4. Європейський вибір України та модернізація вищої освіти. 
Секція 5. Сучасні освітні технології: традиційний та інноваційний 

контексти. 
Секція 6. Інноваційні моделі та технології неперервної освіти в Україні: 

тенденції та перспективи розвитку. 
Секція 7. Шляхи реалізації стратегії національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді у вищих навчальних закладах та інститутах громадянського 
суспільства. 

Секція 8. Забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі: 
теорія і практика. 

Секція 9. Історія розвитку педагогічної думки в Україні та світі. 
Секція 10. Сучасні тенденції підготовки фахівців соціальної сфери. 
 

Регламент виступів 
 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин 
Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин 
Виступ при обговоренні – до 5 хвилин 
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Відкриття 
конференції 

Савченко Сергій Вікторович,  
ректор ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка», доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти 

 
ДОПОВІДІ 

 

Савченко С. В., ректор ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), доктор педагогічних наук, професор. 
Соціалізація учнівської та студентської молоді Сходу України в умовах 
гібридної війни та поствоєнного періоду. 

Бабічев О. І., проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), кандидат 
історичних наук, доцент. Шляхи реалізації Стратегії національно-
патріотичного виховання молоді в університеті. 

Караман О. Л., доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-
наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Завдання університету 
в умовах інформаційних викликів та пропаганди. 

Варяниця Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 
та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Актуальні проблеми дошкільної освіти. 

Бадер С. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та 
початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Професійна підготовка вчителів початкової 
школи в контексті освітніх реформ. 

Назмієв А. О., аспірант спеціальності «Соціальна робота» ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 
Психологічна допомога студентам-переселенцям в адаптації до вищого 
навчального закладу. 

Отрощенко Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Деякі теоретико-практичні орієнтири щодо 
профорієнтаційної роботи майбутніх соціальних педагогів в новій школі. 
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Секція 1 
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ  

І СУВЕРЕНІТЕТ 
 

Голова: Семенов М. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедра 
фізико-технічних систем та інформатики ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). 

Секретар: Шевирьова І. Г., аспірант, викладач природничих, психолого-
педагогічних дисциплін ВП «Лисичанський педагогічний коледж 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 
(м. Лисичанськ). 
 

1. Д’яченко І. М., кандидат філософських наук, доцент кафедри 
природничих та соціально-гуманітарних дисциплін Житомирського 
інституту медсестринства (м. Житомир). Феномен української культурної 
традиції – підґрунтя формування філоменологічної компетентності 
студентів вищих медичних навчальних закладів України в умовах боротьби 
за незалежність і суверенітет. 

2. Зубкова Л. М., старший викладач кафедри англійської мови Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків). 
Життєтворче середовище вищого навчального закладу як інструмент 
формування життєвої компетентності студентів. 

3. Сулаєва Н. В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
музики, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(м. Полтава). Формування світоглядних орієнтацій майбутніх учителів в 
умовах отримання неформальної мистецької освіти. 

4. Царьов О. Д., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тактико-
спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (м. Дніпро); Циб І. С., курсантка 3 курсу, групи ПС-444 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
(м. Дніпро). Організація професійної підготовки працівників Національної 
поліції України до дій в екстремальних умовах. 

5. Шевирьова І. Г., аспірант, викладач природничих, психолого-
педагогічних дисциплін, магістр початкової освіти ВП «Лисичанський 
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка» (м. Лисичанськ). Аналіз проблеми формування медіа-
компетентності сучасного вчителя початкової школи 
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Секція 2 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ТА ПРОПАГАНДИ 

 
Голова: Мальцева О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 

Секретар: Черних О. О., пошукувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ).  
 

1. Ігнатуша А. Л., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 
(м. Лисичанськ); Ляшенко К. І., викладач ВП «Лисичанський 
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка» (м. Лисичанськ). Підходи до підготовки майбутніх вчителів у 
світлі вимог сучасної освіти. 

2. Литвинова Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка»; Тунтуєва С. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». Соціально-педагогічна допомога дітям та їх сім’ям в 
умовах суспільної кризи та збройного конфлікту в країні. 

3. Максимовська Н. О., доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки Харківської державної академії культури. 
Педагогічний консалтинг як фактор оптимізації освітнього процесу 
закладу вищої освіти в умовах інформаційного суспільства. 

4. Мальцева О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Методи дистанційного навчання у ВНЗ. 

5. Пивоварова Г. С., викладач предметів соціально-гуманітарного циклу 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 
(м. Лисичанськ), Хомич О. М., викладач предметів соціально-
гуманітарного циклу, психолог ВП «Лисичанський педагогічний коледж 
ЛНУ імені Тараса Шевченка» (м. Лисичанськ). Технології електронного 
навчання в практиці вищої освіти. 

6. Птахіна О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри державної 
служби, адміністрування та управління ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Сучасні тенденції 
інноваційного розвитку дистанційної навчання в системі вищої освіти. 

7. Рижанова А. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної педагогіки Харківської державної академії культури (м. Харків). 
Актуальні проблеми підготовки фахівців до соціально-педагогічного 
супроводу в умовах інформаційного суспільства. 
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8. Черних О. О., пошукувач кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 
Компентентнісний підхід у формуванні безпечної поведінки підлітків в 
Інтернеті. 

9. Шевчук О. Б., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Aналіз архітектури сучасних інтелектуальних та 
експертних навчаючих систем (огляд ІІ). 

 
 

Секція 3 
СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ  

В ТРАНЗИТИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Голова: Бутенко Л. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).  

Секретар: Безбородих С. М., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 
дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).  
 

1. Безбородих С. М., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 
дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Акмеологічне середовище як 
педагогічна умова професійного зростання майбутніх 
конкурентоспроможних педагогів. 

2. Бутенко Л. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Ризики прагматизації професійної підготовки 
педагогічних та науково-педагогічних працівників у сучасних 
університетах. 

3. Волкова Н. П., доктор педагогічних наук професор, завідувач кафедри 
педагогіки та психології Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля (м. Дніпро); Кожушко С. П., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). 
Навчання у співробітництві як організаційна основа процесу професійної 
підготовки майбутніх фахівців. 

4. Костюченко Т. М., аспірант кафедри соціальної педагогіки, психології і 
педагогічних інновацій ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса). Формування 
здоров’язбережувальної компетентності як провідна стратегія 
університетської освіти в транзитивному суспільстві. 

5. Ларіонова Н. Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
психології Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти 
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(м. Сєвєродонецьк). Зміст підготовки педагогів до сексуального виховання 
дитини. 

6. Печко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри оздоровлення 
та реабілітації Чернігівський національний технологічний університет 
(м. Чернігів). Підготовка спеціалістів з фізичної реабілітації в системі 
вищої освіти України. 

7. Стрельніков В. Ю., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава). 
Проектування змісту навчання з метою його інтенсифікації. 

8. Теплинська В. В., вчитель початкових класів Комунального закладу 
освіти «Середня загальноосвітня школа №73» Дніпровської міської ради 
(м. Дніпро). Дефініційний аналіз поняття «міжособистісні стосунки». 

 
 

Секція 4 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Голова: Кравченко О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
державної служби, адміністрування та управління, докторант 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). 

Секретар: Самовілова Н. О., аспірантка кафедри фізико-технічних систем 
та інформатики ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).  
 

1. Босенко М. В., викладач кафедри романо-германської мови та літератури 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Реформування системи вищої освіти у контексті 
болонського процесу: проміжні результати та виклики. 

2. Бровко К. А., аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка 
(м. Київ). Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура 
особистості. 

3. Гришак С. М., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри 
педагогіки, психології та освітнього менеджменту Херсонського 
державного університету (м. Херсон). Критика традиційної системи 
освіти пострадянських країн: гендерний аспект. 

4. Докторович М. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
спеціальної освіти Миколаївского національного університету імені 
В. О.Сухомлинського (м. Миколаїв); Казакова М. М., викладач кафедри 
судноводіння та експлуатації судових енергетичних установок 
Миколаївского факультету морського та річкового транспорту КДАВТ 
ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного (м. Миколаїв). Іншомовна та 
інформативна компетентність фахівця соціальної сфери. 
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5. Дячок Н. В., аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки Київського 
університету імені Бориса Грінченка (м. Київ). Формування професійно 
мобільного фахівця як базис модернізації вищої освіти. 

6. Зеленський Б. Р., аспірант кафедри професійної освіти Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(м. Харків). Проблема формування професійної мобільності студентів 
вищих фармацевтичних навчальних закладів у контексті реалізації 
компетентнісного підходу до підготовки фахівця фармацевтичної галузі. 

7. Кравченко О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри державної 
служби, адміністрування та управління, докторант ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 
Аналіз стратегій розвитку зарубіжних університетів за спрямованістю 
діяльності. 

8. Мінєнко Г. М., кандидат педагогічних наук, доцент, директор 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (м. Лисичанськ); Сергієнко Л. В. 
завідувач навчально-методичного кабінету ВП «Лисичанський 
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка» (м. Лисичанськ); Осіпов І. В., викладач предметів загально 
технічного циклу ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка» (м. Лисичанськ). 
Інтеграція діяльності ВНЗ як засіб інтенсифікації інноваційного розвитку. 

9. Пісоцька М. Е., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри 
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського 
національного педагогічного університету (м. Харків). Тлумачення 
індивідуальності людини та процесу індивідуалізації в психоаналітичному 
напрямі зарубіжної психології. 

10. Савченко С. В., доктор педагогічних наук, професор, ректор 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Конкурентоспроможність педагогів як новий якісний 
стан професіонала. 

11. Самовілова Н. О., аспірантка кафедри фізико-технічних систем та 
інформатики ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Контент-аналіз центрів кар’єри провідних 
українських ВНЗ. 

12. Царьова І. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (м. Дніпро). Комунікативна компетентність майбутніх 
поліцейських як складник інтегративного підходу навчання. 

13. Чіжова Н. В., аспірант лабораторії виховання в сім’ ї та закладах 
інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, викладач 
кафедри англійської мови гуманітарного спрямування факультету 
лінгвістики Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ). Роль методу 
проектів у розвитку особистісної мобільності студентів вузів. 
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Секція 5 
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ:  

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТИ 
 

Голова: Докучаєва В. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 

Секретар: Гліченко О. О., асистент кафедри психології ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільск). 

 
1. Босак О. С., вчитель інформатики І категорії спеціалізованої школи № 251 

м. Києва, докторант Міжрегіональна Академія управління персоналом 
(м. Київ). Педагогічні умови корекції поведінки агресивних підлітків у 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. 

2. Верченко Л. С., аспірантка кафедри педагогіки та психології 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). 
Тренінги у процесі формування соціально-комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів вищої школи. 

3. Гліченко О. О., асистент кафедри психології ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільск). 
Сучасні освітні технології в системі професійної підготовки практичних 
психологів. 

4. Горобей М. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри оздоровлення 
та реабілітації Чернігівського національного технологічного університету 
(м. Чернігів). Дотримання режиму дня як фактор самозбережувальної 
поведінки студентів. 

5. Докучаєва В. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної 
та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Технологія проектування 
інноваційних педагогічних систем як стратегія впливу на майбутній стан 
системи та її оточення. 

6. Загородня А. А., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
професійної освіти та управління навчальним закладом Міжрегіональної 
академії управління персоналом (м. Київ). Підготовка фахівців економічної 
галузі у вищих навчальних закладах України: форми і методи. 

7. Ішутіна О. Є., асистент кафедри теорії і практики початкової освіти 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). Педагогічні аспекти 
моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 
української мови 

8. Краснова Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Активні методи навчання у ВНЗ в 
контексті сучасних освітніх технологій. 
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9. Переяславська С. О., кандидат педагогічних наук доцент кафедри 
інформаційних технологій та систем ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); Смагіна О. О., 
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформаційних 
технологій та систем ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Інтерактивні підходи до 
дистанційного навчання студентів інженерних спеціальностей галузі 
«Інформаційні технології». 

10. Рускуліс Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри 
мовознавства Херсонського державного університету (м. Херсон). 
Особливості реалізації системи вправ у процесі підготовки майбутнього 
вчителя української мови (на прикладі дисциплін циклу фахових 
компетентностей). 

11. Стрельніков М. В., аспірант Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава). Технології навчання і 
розвитку підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-
адміністрування. 

 
 

Секція 6 
ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Голова: Сбітнєва Л. М., доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 

Секретар: Дудник О. М., аспірант, асистент кафедри дошкільної та 
початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 

 
1. Василенко О. В., старший науковий співробітник відділу андрагогіки, 

кандидат педагогічних наук, доцент Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (м. Київ). Інноваційні форми і методи в освіті 
дорослих: зарубіжний досвід 

2. Довгань Н. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної 
культури та спорту, завідувач кафедри фізичної реабілітації 
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ 
Університет «Україна» (м. Миколаїв). Інноваційні педагогічні технології 
формування фізичної культури студентської молоді ВНЗ у процесі 
позааудиторної спортивно-масової роботи. 

3. Дудник О. М., аспірант, асистент кафедри дошкільної та початкової освіти 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Впровадження контекстного навчання в професійну 
підготовку майбутнього вчителя початкових класів. 

4. Желанова В. В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка 
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(м. Київ). Здоров’язбережувальне середовище дошкільного навчального 
закладу як чинник формування здорової особистості дитини. 

5. Ігнатович О. Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ) Використання метафоричних моделей педагогічного 
дискурсу в процесі викладання педагогічних дисциплін в університеті. 

6. Кисельова О. Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» (м. Харків). Трансформація самоосвітньої діяльності майбутніх 
фахівців в умовах сьогодення. 

7. Кочерга Є. В., аспірант Інституту вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України (м. Київ). Критерії та показники 
сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутнього 
вчителя хімії. 

8. Лебедик Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» (м. Полтава). Модульний підхід у 
підготовці викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 
умовах магістратури. 

9. Литвиненко О. Г., вчитель початкових класів, здобувач кафедри теорії і 
методики виховання Київського університету імені Бориса Грінченка 
(м. Київ). Структура соціальної активності молодшого школяра. 

10. Матліна О. В., викладач суспільних дисциплін, голова ради соціально-
гуманітарної роботи коледжу ВП «Лисичанський педагогічний коледж 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 
(м. Лисичасньк); Чурілова В. Є., викладач предметів дошкільного циклу, 
завідувач денного навчання ВП «Лисичанський педагогічний коледж 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 
(м. Лисичанськ). Організація діяльності Центру молодіжних ініціатив в 
умовах функціонування органів студентського самоврядування у 
Відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». 

11. Міщенко С. Г., викладач вищої категорії, викладач-методист заступник 
директора з виховної роботи Харківського машинобудівного коледжу, 
здобувач кафедри «Теорія і методика професійної освіти» Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(м. Харків). Орієнтованість науково-методичної роботи коледжу на 
формування у педагогів мотивації до безперервного професійного 
самовдосконалення. 

12. Мороз В. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Оcoбливості формування лідерських 
якостей студентів у процесі діяльності органів студентського 
самоврядування: експертне опитування. 
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13. Пономарьова О. Ю., здобувач кафедри теорії та історії педагогіки 
Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ). Особливості 
толерантності взаємин дітей і батьків. 

14. Роман С. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри лабораторної 
діагностики, хімії та біохімії ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), член-кореспондент 
Міжнародної академії наук педагогічної освіти (МАНПО). Системний 
підхід як методологія вдосконалення професійної підготовки майбутніх 
учителів хімії до формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів. 

15. Сбітнєва Л. М., доктор педагогічних наук, доцент кафедри музичного 
мистецтва і хореографії ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Підготовка майбутнього вчителя 
музичного мистецтва до музично-естетичної роботи в сучасній школі. 

16. Тадаєва А. В., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної 
педагогіки Харківської державної академії культури (м. Харків). 
Особливості впливу нових медіа на дитину в різні етапи її розвитку. 

17. Трубавіна І. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків). Вища освіта 
в контексті андрогогічної моделі навчання. 

 
 

Секція 7 
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ТА ІНСТИТУТАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Голова: Отравенко О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії і методики фізичного виховання ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). 

Секретар: Хамадані Н. Д., викладач предметів дошкільного циклу 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка» 
(м. Лисичанськ). 

 
1. Гарбузюк Т. В., викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 
(м. Лисичанськ); Мурсамітова І. А., викладач ВП «Лисичанський 
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка» (м. Лисичанськ). Національно-патріотичне виховання як засіб 
формування соціальних та життєвих компетентностей студентської 
молоді. 

2. Ливацький О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Особливості та роль фізичного 



 14 

виховання в контексті національно-патріотичного виховання 
студентської молоді. 

3. Мінєнко Г. М., викладач природничих дисциплін, директор 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (м. Лисичанськ); Літовка О. П., 
заступник директора з виховної роботи, викладач психолого-педагогічних 
дисциплін ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка» (м. Лисичанськ). 
Особливості формування громадянської позиції майбутнього вчителя в 
процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі. 

4. Отравенко О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії і методики фізичного виховання ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Національно-
патріотична спрямованість професійної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури. 

5. Проскурняк О. І., доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
корекційної освіти та спеціальної психології Харківської гуманітарно-
педагогічної академії (м. Харків). Підготовка студентів до організації 
національно-патриотичного виховання у спеціальних закладах освіти. 

6. Сидоренко Н. М., викладач предметів дошкільного циклу 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (м. Лисичанськ); Аль-
Хамадані Н. Д., викладач предметів дошкільного циклу 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (м. Лисичанськ). Формування у 
молоді національної свідомості та самосвідомості як основа виховання. 

7. Тернопільська В. І., доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії 
та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка 
(м. Київ). Зміст та особливості формування національного 
самоствердження особистості. 

 
 

Секція 8 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
 
Голова: 

 
Нікітіна А. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
української мови ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 

Секретар: Федотова Т. В., асистент кафедри психології ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). 

 

1. Бабічев О. І., кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); Карлова Н. М. старший викладач 
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кафедри української мови, заступник декана з соціально-гуманітарної 
роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ); Котєнєва І. С., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Формування громадянської культури 
сучасної студентської молоді (з досвіду роботи). 

2. Вдовиченко О. М., аспірант МАУП, асистент кафедри медичної біології 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ). 
Теоретичні основи формування соціально-комунікативної культури 
студентів вищих медичних навчальних закладів. 

3. Гордійчук С. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничих 
та соціально-гуманітарних дисциплін, проректор з навчальної роботи 
кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничих та соціально-
гуманітарних дисциплін, проректор з навчальної роботи КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради 
(м. Житомир). Якість як пріоритетний напрям освітньої діяльності 
медичного навчального закладу. 

4. Греб М. М., кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри 
української мови та методики викладання фахових дисциплін 
Бердянського державного педагогічного університету, член-кореспондент 
Української академії акмеології (м. Бердянськ). Психолого-педагогічні 
засади діалогічної взаємодії в процесі вивчення «Української мови (за 
професійним спрямуванням)» в сучасному педагогічному виші. 

5. Драчук Ю. З., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бізнес-
адміністрування та корпоративної безпеки Міжнародного гуманітарного 
університету (м. Одеса); Сав'юк Л. О., кандидат технічних наук, доцент 
кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу 
(м. Івано-Франківськ); Снітко Є. О., кандидат технічних наук, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Якість вищої освіти і 
економічна конкурентоспроможність держави. 

6. Заїка А. Ю., аспірант кафедри педагогіки і психології Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ). Зміст, принципи, 
підходи та умови моделювання процесу підготовки майбутніх учителів-
філологів до дослідницької діяльності з учнями старшої школи. 

7. Коваленко В. Є., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
корекційної освіти та спеціальної психології Харківської гуманітарно-
педагогічної академії (м. Харків). Психологічні умови підвищення якості 
дистанційного навчання студентів з особливими освітніми потребами. 

8. Кравчишина О. О., асистент кафедри дошкільної та початкової освіти 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Формування медіа-грамотності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів: практичний аспект. 
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9. Муромець В. Г., кандидат педагогічних наук, докторант кафедри 
управління Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ). 
Методологічні основи дослідження розвитку загальних компетентностей 
студентів магістратури: у закладах вищої освіти. 

10. Мхитарян О. Д., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 
навчання мови та літератури Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв). Технологізація підготовки 
фахівців-філологів до корегованого навчання літератури. 

11. Нікітіна А. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри української 
мови ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Електронна лінгводидактика як засіб формування 
професійної компетентності філолога. 

12. Плахотський О. В., старший викладач кафедри теорії і практики 
початкової освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). Роль і значення 
теорії педагогічної філософії у практиці освіти сучасної України. 

13. Починкова М. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
філологічних дисциплін ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Моніторинг якості засвоєння знань з 
філологічних дисциплін під час навчання майбутніх учителів початкових 
класів (традиційна та дистанційна форма). 

14. Степаненко В. В., кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
лабораторної діагностики, хімії та біохімії ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Проблеми 
стандартизації вищої освіти у галузі охорони здоров’я. 

15. Федотова Т. В., асистент кафедри психології ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 
Розвиток мотиваційно-смислових характеристик майбутнього вчителя 
початкових класів. 

16. Чепіга І. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
управління освітою ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний 
інститут» (м. Краматорськ); Чепіга В. Т. доцент кафедри музики і 
хореографії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Слов’янськ). Багатоваріантний характер і використання гнучких 
педагогічних технологій навчання в сучасній практиці вищої освіти. 

17. Черв’якова Н. І., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Реалізація задачного підходу у 
процесі формування професійної мобільності майбутнього педагога. 

18. Чуркіна В. Г., кандидат наук з мистецтвознавства, доцент кафедри 
виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної 
освіти» (м. Харків); Мельник С. А., кандидат педагогічних наук, завідувач 
кафедри дошкільної та початкової освіти КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» (м. Харків). Науково-методичний супровід технології 
формування ціннісних орієнтацій особистості у ХХІ ст. 
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19. Шехавцова С. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
романо-германських мов ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); Вєрємєєва М. В., викладач кафедри 
романо-германської філології ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в 
освітньому процесі як умова організації навчально-дослідної діяльності 
учнів. 

 
 

Секція 9 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
Голова: 

 
Хриков Є. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри державної служби, адміністрування та управління ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). 

Секретар: Ковпак О. С., аспірант ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», директор ВП 
«Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). 

 
1. Баранюк І. Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(м. Кропивницький). Казка як навчально-виховний інструмент у 
професійній підготовці вчителя початкової школи (На матеріалі наукової 
спадщини Костянтина Ушинського та Василя Сухомлинського). 

2. Башкір О. І., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(м. Харків). Стан науково-дослідницької роботи кафедри педагогіки ХДПІ 
імені Г.С. Сковороди в передвоєнні роки (1933-1941). 

3. Васиньова Н. С., асистент кафедри державної служби, адміністрування та 
управління Навчально-наукового інституту публічного управління, 
адміністрування та післядипломної освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Передумови 
розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні 
(остання чверть ХХ – початок ХХІ століття). 

4. Ковпак О. С., аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка», директор ВП «Старобільський гуманітарно-
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Соціально-історичні передумови розвитку 
заочної педагогічної освіти в Україні (50-80-ті рр. ХХ ст.). 

5. Нелін Є. В., здобувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
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(м. Умань). Розвиток вищої педагогічної освіти України: від більшовизації 
до глобалізації. 

6. Олексієнко О. Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Донбаського державного технічного університету. 
Сучасна дефініція соціальної відповідальності на основі ретроспективного 
аналізу творів видатних світових вчених 

7. Хриков Є. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
державної служби, адміністрування та управління ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 
Аналіз стану періодизацїї історико-педагогічних явищ. 

 
 

Секція 10 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 
Голова: 

 
Степаненко В. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної роботи ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 

Секретар: Циган Н. В., аспірант кафедри державної служби, 
адміністрування та управління ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 

 
1. Григоренко В. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-

теоретичної і художньої підготовки Харківського національного 
педагогічногого університету імені Г. С. Сковороди; Рассказова О. І., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи 
та соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків); 
Рассказова П. І., аспірант кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». Професійна підготовка 
соціальних вихователів до здійснення медико-соціальної допомоги дітям в 
умовах інклюзивної освіти. 

2. Ігнатенко К. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ). Сучасні виклики у фаховій підготоці соціальних 
працівників. 

3. Заблоцький А. Р., аспірант кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка (м. Тернопіль). Діяльність працівників соціальної 
сфери щодо встановлення альтернативних форм державної опіки над 
дітьми. 

4. Калаур С. М., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль). 
Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання 
професійних конфліктів в умовах освітнього процесу ВНЗ. 
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5. Олексюк Н. С., доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль). 
Професійна підготовка фахівців соціальної реабілітації в Україні як 
вимога часу.  

6. Рассказова О. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної роботи та соціальної педагогіки Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
(м. Харків); Чернецька Ю. І., доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
(м. Харків). Розробка концепції підготовки соціальних працівників у 
педагогічному ВНЗ на засадах регіонального підходу. 

7. Сорока О. В., доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль). 
Інноваційні методи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у 
процесі викладання дисциплін управлінського циклу 

8. Степаненко В. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
соціальної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Проблеми підготовки соціальних працівників 
до професійної діяльності у галузі охорони здоров’я. 

9. Циган Н. В., аспірант кафедри державної служби, адміністрування та 
управління ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ), координатор проекту «Укріплення сім’ ї» 
МБФ «СОС-Дитячі містечка». Теоретичні аспекти управління 
підготовкою соціальних працівників у вищих навчальних закладах. 

10. Юрків Я. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» (м. Старобільськ). Особливості формування психологічної 
готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у 
вищому навчальному заклад. 

 


