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Методологічний семінар проводиться відповідно до плану роботи 
Національної академії педагогічних наук України 

 
 
 
 
 

 
Дата проведення семінару 19 листопада 2020 року 
 
Методологічний семінар відбудеться в режимі відеоконференції на 

платформі BigBlueButton, розгорнутій в Університеті менеджменту освіти 
НАПН України 

 
Підключення до пленарного засідання семінару проводитиметься  

19 листопада 2020 р. з 9-00 до 9-25 за посиланням: 
 https://bbb.uem.edu.ua/b/umo-jda-mwb-wjk 

 
Тестове підключення 18 листопада 2020 року о 14-00 
https://bbb.uem.edu.ua/b/umo-jda-mwb-wjk 
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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Кремень Василь Григорович 
 
 
 
 
 
Луговий Володимир Іларіонович 
 
 
 
 
 
Топузов Олег Михайлович 
 
 
 
 
 
Саух Петро Юрійович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

президент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор 
філософських наук, професор, дійсний 
член (академік) НАН і НАПН України 
(голова)  
 
перший віце-президент Національної 
академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член (академік)  НАПН України, 
Національний експерт з реформування 
вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 
(заступник голови) 
 
віце-президент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний 
член (академік)  НАПН України 
(заступник голови) 
 
академік-секретар Відділення вищої 
освіти Національної академії 
педагогічних наук України, доктор 
філософських наук, професор, дійсний 
член (академік)  НАПН України 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

  
Луговий Володимир Іларіонович 
 
 
 
 
 

перший віце-президент Національної 
академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член (академік) НАПН України, 
Національний експерт з реформування 
вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 
(голова) 

Саух Петро Юрійович 
 
 
 

академік-секретар Відділення вищої 
освіти Національної академії 
педагогічних наук України, доктор 
філософських наук, професор, дійсний 
член (академік) НАПН України 
(заступник голови) 
 

Набок Микола Васильович 
 
 
 
 
 
Мазаракі Анатолій Антонович   

 
 
 
 
Спірін Олег Михайлович 
 
 
 
 
 
Калашнікова Світлана  
Андріївна 

учений секретар Відділення вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук 
України, кандидат педагогічних наук, 
доцент 
(секретар оргкомітету) 
 
ректор Київського національного 
торговельно-економічного університету,  
доктор економічних наук, професор, 
дійсний член (академік) НАПН України 
 
проректор з наукової роботи та 
цифровізації ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України 
 
директор Інституту вищої освіти НАПН 
України, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН 
України, Національний експерт з 
реформування вищої освіти Програми 
ЄС Еразмус+ 
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Регламент роботи методологічного семінару 
 
9:00 – 9:25  Підкдючення учасників 
9:30 – 12:00 Пленарне засідання 
15:00 ‒ 17:30 Робота секцій 
 
 
 

Місце проведення пленарного засідання 
 
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, корпус 3, ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, актова зала, 1 поверх. 
Онлайн трансляція та участь: https://bbb.uem.edu.ua/b/umo-jda-mwb-wjk 
 
 
 

Регламент для доповідей і виступів 
 
Доповіді – до 15 хвилин 
Виступи в обговоренні – до 5 хвилин 
Виступи на засіданні секції – до 10 хвилин 
Довідки та відповіді на питання – до 2 хвилин 
 
 
 
Презентації доповідей та відеоматеріали надсилати 18 листопада 2020 до 
18-00 року на адресу:  crt.umo@gmail.com 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

9:30 – 12:00   актова зала ДЗВО «Університет 
                   менеджменту освіти» НАПН України  

 
 Модератор: Саух Петро Юрійович ‒ академік-секретар Відділення вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, 
дійсний член (академік) НАПН України.  

 
Відкриття методологічного семінару 

 
Кремень Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук 

України, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН і НАПН 
України.  

 
Вітальні промови 

 
Шкарлет Сергій Миколайович ‒ т.в.о. Міністра освіти і науки України, доктор 

економічних наук, професор. 
 
Гришина Юлія Миколаївна ‒ голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, доктор юридичних наук, 
професор. 

 
 Губерський Леонід Васильович – в.о. ректора Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, президент Спілки ректорів закладів вищої освіти 
України, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН та НАПН 
України. 

 
Доповіді на пленарному засіданні  

 
1. Моніторинг, мотивація і мобілізація задля конкурентоспроможності 

університетів України: механізми реалізації 
Луговий Володимир Іларіонович – перший віце-президент Національної академії 

педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) 
НАПН України, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС 
Еразмус+. 

Слюсаренко Олена Миколаївна – заступник директора з наукової роботи 
Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, с.н.с.  
 Таланова Жаннета Василівна – головний науковий співробітник відділу політики 
та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України, менеджер з 
аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні, доктор педагогічних наук, 
с.н.с., доцент. 
 
 2. Якість вищої освіти – запорука конкурентоспроможності українських 
університетів 

Ніколаєнко Станіслав Миколайович – ректор Національного університету 
біоресурсів і природокористування, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України. 
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3. Цифровізація вищої освіти: відповіді на виклики  
Арешонков Володимир Юрійович – народний депутат України, доктор 

педагогічних наук, професор. 
 
4. Комунікативний аспект університетської конкурентоспроможності 
Бакіров Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАН та член-
кореспондент НАПН України. 

 
5. Стратегічне бачення нової моделі вищої освіти України: рух до створення 

університетів світового класу. 
Саух Петро Юрійович – академік-секретар Відділення вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України. 

 
6. Конкурентоспроможність університетів в контексті сучасних інформаційних 

технологій (з досвіду відродження Острозької академії) 
Пасічник Ігор Демидович – ректор Національного університету «Острозька 

академія», Герой України, доктор психологічних наук, професор. 
 

 7. Конкурентний статус українських університетів: європейський і 
глобальний виміри 

Лук’яненко Дмитро Григорович – ректор Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України. 

 
8. Механізми підвищення конкурентоспроможності університетів у галузі ІТ- 

освіти 
Квєтний Роман Наумович – завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних 

інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету, доктор 
технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 

 
9. Шляхи забезпечення якості освітнього процесу в сучасному університеті на 

снові «Big Data» 
Морзе Наталія Вікторівна ‒ професор кафедри комп’ютерних наук і математики 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

8 
 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 
 

Напрями роботи 
Забезпечення і підвищення конкурентоспроможної якості вищої освіти 
Автономія університетів за умов диференціації джерел фінансування 
Інтернаціоналізація вищої освіти 
  
Лінк на підключення до секції: https://bbb.uem.edu.ua/b/tr7-rck-nwi-inr 
 

Керівник секції: Саух Петро Юрійович ‒ академік-секретар Відділення вищої  
       освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор 
       філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН 
       України. 

Секретар секції: Набок Микола Васильович ‒ учений секретар Відділення вищої  
освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат   
педагогічних наук, доцент. 

 
1. Інноваційна навчально-методична база як умова конкурентної переваги 

університету  
Ільїн Володимир Васильович – професор кафедри економічної теорії, макро- та 

мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України. 

 
 2. Об’єктивна необхідність та шляхи удосконалення системи держзамовлення 
на фахівців з вищою освітою в Україні 

Пономаренко Володимир Степанович – ректор Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України. 
  

3. Інституціональна автономія університетів: економічний аспект 
 Вітренко Юрій Миколайович - провідний науковий співробітник відділу 
економіки вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат економічних 
наук, доцент. 

 
4. Інтернаціоналізація як важливий фактор конкурентоспроможності 

сучасного університету 
Балабанов Костянтин Васильович ‒ радник ректора Маріупольського 

державного університету, доктор політологічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України 

 
5. Перспективні практики взаємодії університету з громадою, бізнесом і 

владою як основа його конкурентоспроможності 
Солоненко Анатолій Миколайович ‒ ректор Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор біологічних наук, 
професор.  
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6. Рейтинг університетів України як інструмент удосконалення системи 
професійного розвитку науково-педагогічних працівників 

Отич Олена Миколаївна ‒ професор кафедри зеленої економіки Державної 
екологічної академії післядипломної освіти та управління, доктор педагогічних наук, 
професор. 

 
7. Університетська автономія та конкурентоспроможність закладів вищої 

освіти. 
Жиляєв Ігор Борисович ‒ завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту 

вищої освіти НАПН України, доктор економічних наук, с.н.с. 
 
8. Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України як 

чинник підвищення їх конкурентоспроможності 
Рябченко Володимир Іванович ‒ завідувач відділу лідерства 

та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, доктор 
філософських наук, с.н.с. 

 
9. Якість вищої освіти як умова конкурентоздатності університету: 

міжнародний, національний та інституційний виміри оцінювання та реалізації 
Таланова Жаннета Василівна – головний науковий співробітник відділу політики 

та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України, менеджер з 
аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні, доктор педагогічних наук, 
с.н.с., доцент. 

 
10. Стратегії вищої освіти для стійкого розвитку суспільства у контексті 

підвищення конкурентоспроможності університетів 
Зінченко Віктор Володимирович ‒ завідувач відділу інтернаціоналізації вищої 

освіти Інституту вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, с.н.с. 
 
11. Сучасна система менеджменту як основа забезпечення 

конкурентоспроможності та сталого розвитку університету 
Калита Петро Якович ‒ президент Української асоціації досконалості та якості, 

кандидат технічних наук, академік Української академії наук. 
 
12. Шляхи застосування у вишах України позитивного зарубіжного досвіду 

підготовки вчителів спеціальної освіти 
Никоненко Наталія Валеріївна ‒ докторант Національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент. 
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Секція 2 
 

Напрями роботи 
Цифрова трансформація університетів 
Інноваційна інфраструктура і дослідницькі мережі 
 
Лінк на підключення до секції: https://bbb.uem.edu.ua/b/ca3-lcv-tx6-aqi 
 
Керівник секції: 

 
Спірін Олег Михайлович ‒ проректор з наукової роботи та 
цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України 

 
Секретар секції: 

 
Карташова Любов Андріївна ‒ заступник директора Центрального 
інституту післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти»,  доктор педагогічних наук, 
професор 
 

 
1. Готовність університетів України до впровадження дистанційного навчання  

майбутніх вчителів 
 Шевцов Андрій Гаррійович ‒ професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та 
реабілітології факультету  спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного 
університету імені Михайла Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України 
 

2. Концептуальна модель цифрового університету 
Співаковський Олександр Володимирович, ректор Херсонського державного 

університету, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 
Сергій Омельчук,  перший проректор Херсонського державного університету, 

доктор педагогічних наук, доцент.  
Наталія Кушнір,  декан факультету комп'ютерних наук, фізики та математики 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. 
 
3. Розвиток цифрової компетентності вчителя 
Морзе Наталія Вікторівна – професор кафедри комп’ютерних наук і математики 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України. 

 
4. Використання адаптивних систем навчання в умовах цифровізації освіти 
Осадчий В’ячеслав Володимирович – завідувач кафедри інформатики і 

кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького,  доктор педагогічних наук, професор. 

  
5. Аналіз онлайн платформ для дистанційного навчання в умовах пандемії  
Глазунова Олена Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 
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6. Хижацькі конференції в системі відкритої науки 
Семеріков Сергій Олексійович – професор кафедри інформатики та прикладної 

математики Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних 
наук, професор.  

 
7. Хмаро орієнтовані платформи та інструменти у системах відкритої науки 
Шишкіна  Марія Павлівна – завідувач відділу хмаро орієнтованих систем 

інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 
  

8. Використання бізнес-симуляторів у підготовці майбутніх ІТ фахівців 
Вакалюк Тетяна Анатоліївна – професор кафедри інженерії програмного 

забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка», доктор педагогічних 
наук, доцент. 

Антонюк Дмитро Сергійович – доцент кафедри інженерії програмного 
забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка», кандидат 
педагогічних наук, доцент.  
 

9. Цифровізація педагогічного університету: сучасні тренди, досвід, 
перспективи 

Олексюк Василь Петрович – доцент кафедри інформатики та методики її навчання 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
кандидат педагогічних наук.  

10. Стан та перспективи використання веб-орієнтованих систем у 
педагогічному університеті 

Франчук Василь Михайлович – професор кафедри комп’ютерної інженерії та 
освітніх вимірювань Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, доцент. 

 
11. Технологія метапереноса знань як найважливіший елемент в дистанційному 

навчанні  
Мінцер Озар Петрович ‒ завідувач кафедри медичної інформатики Національної 

медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, доктор медичних наук, 
професор, дійсний член Міжнародної академії інформатики.  

 
12. Проблеми та завдання цифрової трансформації вищої освіти в Україні 
Спірін Олег Михайлович – проректор з наукової роботи та цифровізації  ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України. 

 
 


