
Міністерство освіти і науки України 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ПРОГРАМА

XIX всеукраїнська науково-методична конференція 
«МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ -  2016:

ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
В УКРАЇНІ: ГЛОБАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ»,

У рамках тижня науки 
14-18 листопада 2016року

Миколаїв -  2016



Міністерство освіти та науки України 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

проводить

XIX Всеукраїнську щорічну наукова конференцію 
«Могилянські читання -  2016:

Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні:
глобальний, національний та регіональним аспекти»

/ *

присвячену

Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку 

з 14 по 18 листопада 2016 року

М ета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, 
аспірантам та науковій громадськості презентувати результаті власних 
досліджень із суспільних, природничих, гуманітарних, комп’ютерних і 
технічних наук, права та публічного управління.

Конференція передбачає роботу за секціями:

СЕКЦІЯ: СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Підсекція: СТАЛИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
СИСТЕМИ ОСВІТИ

14 листопада 2016 року, 14:00, ауд. 5-105

Керівник підсекції: Мещанінов О. П. — д-р пед. наук, професор 
Секретар підсекції: Болюбаш Н. М. -  канд. пед. наук, доцент 
Мета проведення: окреслення сучасної ролі університетів України у 
контексті проблеми «Академічні свободи, університетська автономія, 
наука і освіта для сталого розвитку».

1. Сисоєва С. О. (д-р пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, завідувач НДЛ освітології, Київський університет 
ім. Бориса Грінченка, м. Київ, Україна). Міждисциплінарний кон
текст професійної педагогіки.
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2. Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, професор, професор кафедри 
інтелектуальних інформаційних систем, ЧНУ ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна). Єдність дистанційних форм навчання та 
наукових досліджень в Чорноморському національному універси
теті імені Петра Могили.

3. Батечко Н. Г. (д-р пед. наук, доцент, пров. наук, співробітник 
НДЛ освітології, Київський університет ім. Бориса Грінченка, м. Київ, 
Україна). Менеджмент якості освіти в університеті: реалії та перс
пективи.

4. Козак Л. В. (д-р пед. наук, доцент, старший науковий співро
бітник НДЛ освітології, Київський університет ім. Бориса Грінченка, 
м. Київ, Україна). Інноваційні освітні проекти у вищій школі.

5. Ігнатюк О. А. (д-р пед. наук, професор кафедри педагогіки та 
психології управління соціальними системами, Національний техніч
ний університет «ХПІ», м. Харків, Україна). Методика формування 
практично-процесуальних умінь педагогічного контролю у майбу
тніх викладачів.

6. Баранецька Ю. М. (викладач Хмельницької гуманітарно- 
педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна). Методичні засади 
виховання у студентів вищих педагогічних навчальних закладів 
культури дозвілля засобами музичного мистецтва.

7. Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інте
лектуальних інформаційних систем, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико
лаїв, Україна). Моніторинг навчальних досягнень студентів універ
ситету засобами інформаційного середовища МооЛІе на основі 
компетентісного підходу.

8. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інтелек
туальних інформаційних систем, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна). Особливості створення і використання комп’ютерних 
тестів у системі модульного контролю у ВНЗ.

9. Малюченко І. О. (старший викладач, кафедра екології та при
родокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 
Історія становлення професійної підготовки екологів.

10. Нєпєіна Г. В. (старший викладач, кафедра екології та приро
докористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Ана
ліз теоретичних аспектів освіти для сталого розвитку.

11. Потай І. Ю. (канд. техн. наук, доцент, начальник навч.- 
методичного відділу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 
Аспекти автоматизації управління навчальним процесом у ВНЗ.

12. Ромакін В. В. (старший викладач, кафедра інтелектуальних 
інформаційних систем, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна,
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