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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

ДОПОВІДІ:  

Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри етнології та 

краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (м. Київ) 

Університети перед цивілізаційними викликами: історична 

ретроспектива та реалії сучасності 
 

Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, професор, 

ректор ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м. Київ) 

Розбудова цифрового університету в МНТУ: виклики, здобутки, 

перспективи розвитку 
 

Дьякон Роман Игоревич, Dr.sc.ing, профессор, Президент 

ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia) 

Построение алгоритмов лояльного сопровождения 

образовательных организаций (опыт Высшей школы менеджмента 

информационных систем ISMA) 
 

Popova Yelena, Dr.oec., Associate Professor, Transport and 

Telecommunication Institute (Riga, Latvia) 

Smart Education in Smart City: New Challenges and New Opportunities 
 

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри філософії та соціально-

гуманітарних наук ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Формування політичних цінностей молоді закладами вищої освіти: 

основні принципи та підходи 
 

Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, 

проректор з науково-методичної роботи ЗВО «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Університетська освіта перед викликами сучасної цивілізації: 

визначення місії та візії 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ  
 

Секція І. СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ: СВІТОВИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ДОСВІД 

 Модератори: 

 Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, 

проректор з науково-методичної роботи ЗВО «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

Stanislavs Miscenko, Docent, Mg.oec, Director of the study programme: 

«Entrepreneurship in the Restaurant Business», ISMA University of Applied 

Sciences  

Доповідачі: 

Stanislavs Miscenko, Docent, Mg.oec, Director of the study programme: 

«Entrepreneurship in the Restaurant Business», ISMA University of Applied 

Sciences (Riga, Latvia) 

Educational Logistics in Latvia: Contemporary Approaches 
 

 Білоус-Сергєєва Світлана Олександрівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) 

 Перспективи розвитку вищої освіти в Україні 
 

 Биховченко Валентина Петрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ) 

 Проблеми системи вищої освіти України та напрями їх вирішення 
 

 Зайцева Зінаїда Іванівна, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри політичних технологій Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (м. Київ) 

 Українські університетські кафедри як проблема національного руху 

доби модерну 
 

 Застрожнікова Ірина Володимирівна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного» (м. Мелітополь) 

 Вища освіта сьогодення як основа розвитку суспільства 
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 Ковальов Андрій Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ) 

 Диверсифікація освіти як принцип розвитку безперервної освіти 
 

 Кушнір Олександр Олександрович, кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ) 

 Загальна характеристика сучасних тенденцій розвитку світової та 

національної вищої освіти 
 

 Олексенко Роман Іванович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного» (м. Мелітополь), Воронкова Валентина Григорівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та управління 

проектами Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя) 

 Освіта для сталого розвитку цивілізації  в умовах безперервних 

структурних змін та викликів 
 

 Проданюк Федір Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри філософії, політології та українознавства Київського 

національного університету технологій та дизайну (м. Київ) 

 Основні тенденції гуманітаризації освітнього процесу в закладах 

вищої освіти України: історіографія проблеми 
 

 Рижик Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, завідувач 

кафедри економіки та менеджменту Полтавського інституту бізнесу 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Полтава) 

 Розвиток цифрової економіки як виклик для вищої освіти  
 

Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Вища освіта в стратегії Європа-2020: чого прагнути Україні 
 

 Сацький Павло Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри політичних технологій Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (м. Київ) 

 Місія вищої освіти: через критичне сприйняття до 

фундаментальної методології 
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 Силечник Марія, студентка магістратури Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», Застрожнікова 

Ірина Володимирівна, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», 

(м. Мелітополь) 

 Проблеми розвитку вищої освіти в Україні 
 

 Скляров Роман Васильович, старший викладач кафедри публічного 

управління, адміністрування та права Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (м. Мелітополь) 

 Сучасний стан розвитку аграрної освіти в Україні 
 

 Циганенко Лілія Федорівна, доктор історичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (м. Ізмаїл) 

 Міжнародне державно-приватне партнерство в освіті та науці (на 

матеріалах закладів освіти Нижньо-Дунайського регіону) 
 

 Чайковський Анатолій Степанович, доктор історичних наук, 

професор, головний науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних 

досліджень Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (м. Київ) 

 Ставлення до вищої військової освіти в українському суспільстві  
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 Секція ІІ. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ 

 Модератори: 

Кухтик Станіслав Володимирович, кандидат юридичних наук, 

проректор з міжнародних зв’язків та розвитку ЗВО «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

 Верденхофа Ольга Романівна, доктор наук в галузі управління, 

доцент, віце-президент ISMA University of Applied Sciences 

Доповідачі: 

 Верденхофа Ольга Романовна, доктор наук в сфере управления, 

доцент, вице-президент ISMA University of Applied Sciences, Кельсина Дина 

Рушидиновна, магистр делового администрирования, докторант, ISMA 

University of Applied Sciences, Копытов Ростислав Александрович, доктор 

технических наук, профессор, профессор ISMA University of Applied Sciences 

(Riga, Latvia) 

 Построение алгоритмов лояльного сопровождения 

образовательных организаций 
 

 Барильська Тетяна Антонівна, начальник відділу навчально-

організаційної роботи, доцент ЗВО «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

 Організація освітнього процесу за змішаної формою навчання: досвід 

МНТУ 2020 року 
 

 Гатченко Вікторія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри тягового рухомого складу залізниць Державного 

університету інфраструктури та технологій (м. Київ) 

 Формування системи дуальної освіти в країнах світу  
 

 Головченко Ніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та 

літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ) 

 Дистанційні та інклюзивні технології навчання в закладах вищої 

освіти у ХХІ столітті 
 

 Євтюкова Ірина Олегівна, начальник науково-методичного відділу 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ) 

 Основні переваги та перешкоди он-лайн платформ для викладання 

фінансово-економічних дисциплін при дистанційній формі навчання 
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  Зіненко Кирил Олександрович, викладач кафедри публічного 

управління, адміністрування та права Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (м. Мелітополь) 

 Правове забезпечення та державне регулювання функціонування 

вищої освіти в Україні 
 

 Карпенко Оксана Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та 

адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій 

(м. Київ) 

 Запровадження моделі дуальної освіти в Україні 
 

 Копочинська Юлія Володимирівна, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент,завідувач кафедри фізичної терапії ЗВО 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Київ) 

 Організація неформальної освіти майбутніх фахівців з фізичної 

терапії, ерготерапії у процесі професійної підготовки 
 

 Кухтик Тамара Василівна, доктор технічних наук, професор, ректор 

Донбаського інституту техніки та менеджменту ЗВО «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Краматорськ) 

 Інноваційна стратегія розвитку Донбаського інституту техніки 

та менеджменту у контексті розбудови цифрового університету 
 

Кухтик Станіслав Володимирович, кандидат юридичних наук, 

проректор з міжнародних зв’язків та розвитку ЗВО «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Запровадження сервісів та додатків G Suite for Education в освітній 

процес ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» 
 

 Лавриненко Сергій Іванович, кандидат географічних наук, доцент, 

ректор Полтавського інституту бізнесу ЗВО «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Полтава) 

 Переваги та недоліки дистанційної освіти в Україні 
 

 Лісовська Мирослава Миколаївна, кандидат політичних наук, 

старший викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка (м. Київ) 

 Корпоративна культура Київського університету імені Бориса 

Гринченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми 

«Регіональні студії») 
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 Наторіна Альона Олександрівна, кандидат економічних наук, 

завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ) 

 Сreative content development for distance learning 
 

 Сагайдак Ірина Степанівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки Університету 

державної фіскальної служби України, Чорна Тетяна Миколаївна, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та техногенно-

екологічної безпеки Університету державної фіскальної служби України 

(м. Ірпінь) 

 Дистанційна освіта в умовах пандемії: психологічні, методичні та 

технічні виклики 
 

 Чікарькова Марія Юріївна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

 Дигіталізація навчання в Україні: проблемні аспекти 
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Секція . НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ 

 Модератори: 

 Заліток Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, директор наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

 Олексенко Роман Іванович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

Доповідачі: 

Mg.soc. Mironova Julija, Program Director, ISMA University of Applied 

Sciences.Co-authors: Viktoriia Riashchenko, Dr.oec. prof., ISMA University of 

Applied Sciences, Dehtjare Jevgenija, Dr.oec., as.prof., ISMA University of 

Applied Sciences, Djakona Valentina., Dr.admin., as.prof, ISMA University of 

Applied Sciences (Riga, Latvia) 

Analysis of the Competitiveness of the academic bachelor Program 

«Hospitality management» on Latvian Market 
 

 Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 

Грінченка (м. Київ) 

 Формування професійної компетентності в рамках дисципліни 

«Теорія міжнародних відносин» (на прикладі підготовки студентів 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії») 
 

 Борисенко Катерина Григорівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ) 

 Напрями формування професійної компетентності здобувачів 

вищої освіти 
 

 Брайчевська Олена Андріївна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету  

права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 

Грінченка (м. Київ) 

 Формування професійних компетентностей у процесі вивчення 

дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» в центрі 

компетентностей «Дипломатично-протокольна служба» 
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Бродецький Олександр Євгенович, доктор філософських наук, 

доцент, декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, Горохолінська Ірина 

Володимирівна, доктор філософських наук, доцент кафедри культурології, 

релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Аксіологічні та когнітивні завдання філософського знання в 

університетській освіті 
 

Буцик Іван Михайлович, кандидат педагогічних наук, начальник 

відділу розслідувань та аудиторної діяльності Державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України (м. Київ) 

Професійно-педагогічна компетентність як ключовий компонент 

підготовки інструкторів авіаційних підприємств  
 

Войнаровська Людмила Іванівна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри соціології Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

Пітякова Тетяна Степанівна, старший викладач кафедри соціології 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ) 

«Професійна та корпоративна етика» в системі вищої економічної 

освіти 
 

Ворошилова Інна Валеріївна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Компетентнісний підхід при підготовці здобувачів вищої освіти в 

рамках дисципліни «Міжнародне публічне право» (на прикладі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії») 
 

Гнатюк Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

ректор Луцького біотехнічного інституту ЗВО «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Луцьк) 

Компетентнісний підхід у формуванні фахівців з вищою освітою: 

досвід Луцького біотехнічного інституту 
 

 Заліток Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, директор наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

 Формування комунікативної компетентності як складова фахової 

підготовки фахівців з фізичної терапії  
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 Ілюк Тетяна Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ) 

 Інформаційно-аналітична діяльність як складова формування 

професійної компетентності здобувачів вищої освіти у галузі 

«Міжнародні відносини» 
 

 Карпова Наталія Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри права ЗВО «Міжнародний науково - технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

 Вивчення практики Європейського Суду з прав людини з метою 

формування світогляду юриста 
 

 Майстренко Анжела Андріївна, кандидат історичних наук, провідний 

науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-

видавничої діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства (м. Київ) 

 Компетентністний підхід у сучасній підготовці бакалаврів зі 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
 

 Фастівець Анна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

декан факультету соціально-технічних наук та управління Полтавського 

інституту бізнесу ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Полтава) 

 Синергетика пріоритетних компонентів педагогічного 

наставництва в системі вищої освіти 

 

 Цвєтков Олександр Глібович, доктор історичних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

 Пріоритети навчальної дисципліни «Дипломатична та консульська 

служба» (використання досвіду дипломатичної роботи при викладанні 

дисципліни у Київському університеті імені Бориса Грінченка) 
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Секція ІV. СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАННЯ 

ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 Модератори: 

 Бобришев Євген Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, 

ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» 

 Viktoriia Riashchenko, Dr.oec. prof., ISMA University of Applied 

Sciences 
 

Доповідачі: 

Viktoriia Riashchenko, Dr.oec. prof., ISMA University of Applied 

Sciences, Dehtjare Jevgenija, Dr.oec. as.prof., ISMA University of Applied 

Sciences, Djakona Valentina., Dr.admin., as.prof, ISMA University of Applied 

Sciences (Riga, Latvia) 

Peculiarities of student`s motivation to learn  
 

 Балагура Олена Олександрівна, кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного 

транспортного університету (м. Київ) 

 Психологія успіху студентів в сучасних освітніх реаліях 
 

 Бобришев Євген Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, 

ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Чернігів) 

 Критичне мислення викладача вищої школи як умова забезпечення 

якісної освіти 
 

 Бороденко Наталія Дмитрівна, начальник відділу ліцензування та 

акредитації ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

 Акредитаційна експертиза як складова системи забезпечення 

якості вищої освіти в МНТУ 
 

Винославська Олена Василівна, кандидат психологічних наук, 

професор, директор Міжнародного центру розвитку ділової етики, професор 

кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

(м. Київ) 

Культурно-психологічний вимір професійної діяльності сучасного 

викладача 
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 Глушко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, директор 

фахового коледжу ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

 Студентоцентрований підхід як необхідна умова сучасного 

освітнього процесу вищої школи 
 

 Горбова Наталя Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного» (м. Мелітополь) 

 Сучасний функціонал викладача у процесі інноваційного навчання 
 

 Демченко Юрій Валентинович, майор поліції, старший викладач 

кафедри тактичної підготовки Національної академії внутрішніх справ 

(м. Київ) 

 Психологічна складова підготовки майбутніх поліцейських у 

ЗВО України 
 

 Дем’яненко Борис Леонідович, доктор політичних наук, професор, 

декан соціоісторичного факультету Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Дем’яненко Віра 

Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент, заступник завідувача 

кафедри політології з навчальної роботи Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 

(м. Переяслав-Хмельницький) 

 Мілітаризація освітньо-виховного процесу дітей і молоді в 

окупованому Криму (2014–2019) 
 

Дмітрієва Ніколь Субханівна, викладач кафедри фізичної терапії 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ) 

Організація супервізії у процесі професфйної підготовки майбутніх 

фахівців з фізичної терапії 
 

Калінічева Ірина Іванівна, вчитель вищої категорії Слов’янської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №41 (м. Слов’янськ) 

Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» у спеціальних загальноосвітніх 

закладах 
 

Кириченко Лілія Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Формування мовленнєвої культури студентів коледжу в сучасних 

освітніх умовах 
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Кононець Марія Олександрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології і педагогіки Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (м. Київ) 

Засади етичного лідерства як складова змісту навчальної 

дисципліни «Психологія лідерства» 
 

Кривильова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій 

Бердянского державного педагогічного університету (м. Бердянськ), 

Сосницька Наталія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Олексенко 

Карина Борисівна, аспірантка Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь) 

 Проектування навчального середовища здобувачів початкової 

освіти на основі дослідницького підходу 
 

 Мельник Ганна Мирославівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Губицький Любомир Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри філософії, соціології та політології Київського національного 

торговельно-економічного університету (м. Київ) 

 Практико-орієнтоване навчання як складова системи забезпечення 

якості вищої освіти ( на прикладі вивчення дисципліни «Конфліктологія 

та теорія переговорів») 
 

 Мініч Ірина Михайлівна, кандидат соціологічних наук, професор 

КУТЕП, заступник завідувача кафедри теорії та практики туризму і 

готельного господарства Київського університету туризму, економіки і права 

(м. Київ) 

 Концепція створення навчального бізнес-інкубатора в сфері 

міжнародного туризму  
 

 Опанасенко Вікторія Вікторівна, аспірантка кафедри загальної 

педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 Українська національна вища освіта у педагогічній спадщині 

П. К. Загайка 
 

 Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент відділу наукової роботи Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) 

 Зарубіжний та вітчизняний досвід студентоцентрованого 

навчання 
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 Слюсаренко Ірина Юріївна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 

Грінченка (м. Київ) 

 Специфіка використання мультимедійного контенту Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в освітній програмі «Регіональні студії» 
 

 Тараненко Крістіна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту бізнесу 

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Полтава) 

 Комп’ютерний контроль знань як метод діагностики рівня 

навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


