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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету 
Савченко С. В.  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, ректор ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. 

 
Заступники голови оргкомітету 

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

 
Члени оргкомітету 

Бабічев О. І.  кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”; 

Ваховський Л. Ц. доктор педагогічних 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”; 

Юрків Я. І. кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. 



Шановні учасники! 

ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,  
щиро вітають Вас на Міжнародній науково-практичній конференції 
,,Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні 

стандарти та індикатори” 
 

Порядок роботи конференції 
 

15 – 16 листопада 2018 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. Забезпечення якості вищої освіти: механізми та індикатори 
(ауд. 303). 
Секція 2. Теоретичні засади впровадження концепції «Нова українська 
школа» (ауд. 208). 

Секція 3. Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки 
сучасного фахівця (ауд. 101).  

Секція 4. Теорія та практика професійної освіти (ауд. 302). 

Секція 5. Теорія та технології соціально-педагогічної діяльності (ауд. 111). 

Секція 6. Розвиток педагогічної науки (ауд. 301). 
 

Регламент виступів 
 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин 
Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин 
Виступ при обговоренні – до 3 хвилин 
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Відкриття  
конференції 

Савченко Сергій Вікторович,  
ректор ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України 

 
Караман Олена Леонідівна,  
директор навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка”, доктор педагогічних наук, професор 

 

ДОПОВІДІ 

1. Караман О. Л., доктор педагогічних наук, професор, директор 
навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Індивідуально-психологічні 
чинники абераційної соціалізації особистості в умовах гібридної війни на 
сході України. 

2. Савченко С. В., доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України ректор ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”. Зміни соціальних норм та ціннісних 
орієнтацій молоді Донбасу в умовах гібридної війни. 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  
МЕХАНІЗМИ ТА ІНДИКАТОРИ 

 
Голова: Швирка В. М., кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

Секретар: Скоромна О. П., асистент кафедри соціальної педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 

 
1. Головатюк І. Г., аспірант кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, актор Тернопільського обласного 
академічного театру актора і ляльки. Застосування інноваційних 
педагогічних технологій у підготовці майбутніх акторів у контексті 
підвищенні якості освіти в закладах вищої освіти. 

2. Дітковська Л. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, соціальних 
відносин і туризму; Семигіна Т. В., доктор політичних наук, професор 
кафедри соціальної роботи та практичної психології, проректор з наукової 
роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму; Буяшенко В. В., 
доктор філософських наук, професор, ректор Академії праці, соціальних 
відносин і туризму. Студенто-орієнтований підхід у формуванні 
академічної доброчесності в сучасному університеті. 

3. Отравенко О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 
кафедри теорії і методики фізичного виховання ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». Моніторинг якості 
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури як 
складова частина цілісної системи якості освіти. 

4. Птахіна О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Професійна мобільність сучасного фахівця як індикатор якості вищої 
освіти. 

5. Швирка В. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Сучасні освітні тренди як інструмент підвищення якості 
освіти в університеті. 



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 
Голова: Варяниця Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

Секретар: Безбородих С. М., кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 

 
1. Безбородих С. М., кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». Особливості 
демократичного стилю управління менеджерів освіти. 

2. Зажарська Г. П., асистент кафедри дошкільної та початкової 
освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Формування мовленнєвої культури молодших школярів на уроках 
української мови та літературного читання. 

3. Ларіонова Н. Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. Модель готовності вчителя початкових класів до 
роботи в умовах Нової української школи. 

4. Правова Н. В., асистент кафедри філологічних дисциплін 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Емпатійно-образний аспект формування читацької компетентності 
молодших школярів. 

5. Рудь С. М., асистент кафедри філологічних дисциплін, магістр 
російської мови і літератури ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». Организация самостоятельной работы с детской 
книгой в 4 классе. 



КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 

Голова: Желанова В. В., доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

Секретар: Сіненко К. О., асистент кафедри дошкільної та початкової 
освіти ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». 

 
1. Гліченко О. О., асистент кафедри психології ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». Професійна 
компетентність – освітній критерій професіоналізації майбутнього 
психолога. 

2. Джоу Юнь, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. Професійна компетентність 
майбутніх учителів співу як педагогічна категорія. 

3. Ду Цзінсюй, аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки 
вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. До питання формування підприємницької 
компетентності студентів в університетах КНР. 

4. Желанова В. В., доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса 
Грінченка. Контекстне навчання як умова формування соціокультурної 
компетентності студентів коледжу. 

5. Зубкова Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
англійської мови Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Бєляєва Е. Ф., старший викладач кафедри англійської мови 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Особливості 
студентського віку у контексті формування життєвої компетентності 
майбутнього вчителя. 

6. Ковальова Т. О., аспірант спеціальності 015 Професійна освіта 
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Нормативно-правова база формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

7. Назмієв А. О., аспірант кафедри соціальної педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
Філософський погляд на формування соціальної компетентності. 

8. Рябовол Л. Т., доктор педагогічних наук, професор кафедри 
державно-правових дисциплін та адміністративного права 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 



Володимира Винниченка. Компетентнісно орієнтована методика 
навчання юридичних дисциплін. 

9. Семенов M. А., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри кафедри інформаційних технологій та систем ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». Система формування 
професійної цифрової компетентності майбутнього вчителя. 

10. Сіненко К. О., асистент кафедри дошкільної та початкової освіти 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування медіа-
компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

11. Стрельченко Д. В., викладач кафедри англійської мови 
факультету іноземних мов Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Теоретичне обґрунтування моделі формування 
самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей 
на основі технологій медіаосвіти. 

12. Федотова Т. В., асистент кафедри психології ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». Резільєнтність як одна 
із метакомпетенцій розвитку професійної ідентичності майбутнього 
фахівця початкових класів. 

13. Чжан Ювень, аспірантка кафедри загальної педагогіки і 
педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. Особливості формування 
полікультурної компетентності студентів в освітньому середовищі 
китайського університету. 

14. Шевирьова І. Г., аспірант ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Відеопродукт як засіб формування 
медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

 



ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

Голова: Котєнєва І. С., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

Секретар: Калініна І. М., аспірант кафедри соціальної педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 

 
1. Васьківська Г.О., доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН 
України. Дидактичні аспекти соціалізації старшокласників в умовах 
профільного навчання. 

2. Добровіцька О.О., викладач кафедри Інформаційної справи та 
економічних дисциплін Хмельницького інституту соціальних технологій 
Університету «Україна». Визначення толерантної освіченості у майбутніх 
соціальних працівників. 

3. Іхаб Макхулі, аспірант кафедри педагогіки та психології 
Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). Технологічний підхід у 
формуванні готовності майбутніх учителів гуманітарних 
спеціальностей до роботи в умовах поліетнічного освітнього простору. 

4. Кабацька О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
валеології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 
Ковальова П. О., магістр Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Виявлення здоров’язбережувальної спрямованості 
професійної підготовки студентів різних університетів на основі 
вивчення та порівняння їх навчальних планів 

5. Калініна І. М., аспірант кафедри соціальної педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Зміст 
системи педагогічної підтримки особистісно-професійного становлення 
молодих держслужбовців. 

6. Коваленко В. Є., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
спеціальної, інклюзивної і здров’язбережувальної освіти Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Підготовка 
майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного 
навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

7. Котєнєва І. С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка»; Батуленко В. І., магістрант навчально-наукового інституту 
педагогіки і психології спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Про 
актуальність підготовки майбутніх викладачів до використання 
інформаційно-комунікативних технологій в професійній діяльності. 



8. Крохмаль І. М., старший викладач кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». Аналіз сучасної системи професійної підготовки 
майбутнього фахівця-документознавця в закладах вищої освіти України. 

9. Міронов Р. А., – аспірант кафедри соціальної педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Філософські засади підготовки майбутніх психологів до 
психотерапевтичної діяльності в закладах загальної середньої освіти. 

10. Павлик Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Логіко-структурна матриця організації неформальної освіти у 
процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

11. Паславська І.С., викладач кафедри романо-германської філології 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Ризик-
менеджмент як новітня технологія в системі управління вищим 
навчальним закладом. 

12. Пашко Т. А., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Індивідуально-психологічні детермінанти професійного 
становлення психолога. 

13. Савченко О. С., асистент кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка»; Колосов А. М., доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Методологічні принципи виокремлення управлінських 
дисциплін при підготовці фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

14. Слижук О. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
української літератури Запорізького національного університету. Сучасна 
українська література для підлітків: вивчення та викладання в школі. 

15. Сомова О. О., асистент кафедри публічної служби та управління 
навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Переваги стратегічного 
менеджменту в системі управління сучасного освітнього закладу. 

16. Спіріна Т. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Піхур Г. А., магістр Київського університету імені Бориса 
Грінченка. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-
інфікованими людьми. 

17. Товстуха О. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Психолого-педагогічні особливості організації навчального 
процесу для студентів-прикордонників у ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 



18. Шароватова О. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного 
університету цивільного захисту України. Про гендерні аспекти у змісті 
навчально-виховного процесу при підготовці майбутніх фахівців з охорони 
праці. 

 



ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Голова: Краснова Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

Секретар: Юрків Я. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

 
1. Бадер С. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». Соціально-педагогічна профілактика 
дезадаптації студентів першого року навчання. 

2. Богайчук В. Ж., кандидат політичних наук, доцент, доцент 
кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського. Соціальна ідентичність в умовах гібрідної війни. 

3. Гнатюк Р. О., магістр Київського університету імені 
Б. Грінченка. Попова А. О., викладач кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Київського університету імені Б. Грінченка. Система 
соціального супроводу ВІЛ-інфікованих в місцевих громадах Естонії. 

4. Грабовенко Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи та соціальної педагогіки Київський університет імені 
Бориса Грінченка; Марчук Н. Г., магістр Київського університету імені 
Б. Грінченка. Досвід соціальної роботи з дітьми та молоддю з 
інвалідністю у Німеччині та шляхи його імплементації в українських 
реаліях. 

5. Ігнатенко К. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Ознаки та наслідки посттравматичного стресового розладу у 
військовослужбовців та шляхи його подолання. 

6. Кабусь Н. Д., кандидат педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. Стратегічні напрями соціально-
педагогічної інноватики. 

7. Коротаєва А. А., магістр Київського університету імені Бориса 
Грінченка. Сапіга С. В., старший викладач кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. Стан 
соціально-педагогічної підтримки вагітних жінок в Україні та 
закордоном. 

8. Краснова Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 



Шевченка». Девіантна поведінка підлітків як форма прояву дефіциту 
морального розвитку особистості. 

9. Литвинова Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Соціально-педагогічна підтримка молоді у недержавних 
організаціях. 

10. Отрощенко Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка»; Стародуб Т. О., магістрантка спеціальності «Соціальна робота. 
Соціальна педагогіка. Практична психологія» ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». Соціально-педагогічна робота щодо 
розвитку соціальної активності молоді у закладах освіти міста. 

11. Суліцький В. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Пелешенко М. Л., магістр Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Ефективність проведення соціально-педагогічної 
профілактики суїцидальної та аутодеструктивної поведінки серед 
студентської молоді. 

 



РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 
 

Голова: Шевчук О. Б., член наглядової ради, кандидат економічних 
наук, доцент, член наглядової ради ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

Секретар: Мальцева О. І., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

 
1. Білозерова М. В., аспірант кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
ХОР. Поняття «поліпрофесійна мобільність» майбутнього соціального 
працівника в наукових дослідженнях. 

2. Лаппо В. В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового інституту 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
Історико-педагогічна ретроспектива проблеми духовного становлення 
особистості. 

3. Чернецька Ю. І., доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи та соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» ХОР. Куліненко А. М., аспірант кафедри соціальної 
роботи та соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» ХОР. Стан розробленості проблеми 
співзалежності в наукових дослідженнях. 

4. Мигович І. В., кандидат філологічних наук, доцент, начальник 
відділу міжнародних зв’язків ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». Інституційний рівень інтернаціоналізації 
системи вищої освіти в Польській Республіці (на матеріалі аналізу 
роботи Варшавського університету). 

5. Тєтєрєв В. О., аспірант кафедри соціальної педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 
Організація самостійної роботи студентів в умовах трансформації 
освіти. 

6. Шевчук О. Б., член наглядової ради, кандидат економічних наук, 
доцент, член наглядової ради ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». Аналіз і формалізація понятійного апарату 
дидактичних систем: інформаційний підхід. 

 


