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проф. Андрій Прокопенко – директор інституту інформатизації освіти ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди 
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діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
проф. Оксана Жерновникова – завідувач кафедри ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 
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ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ 
 
Вітальне слово:  
 

 Юрій БОЙЧУК – ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 
 Анжеліка КРУТОВА – директор Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації; 
 Олена ШАПОВАЛОВА – директор державного підприємства «Український 

державний центр міжнародної освіти»  
 Олеся ВАЩУК – голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 

України 
 Тарас ФІНІКОВ – Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої 

політики; 
 Ван ДАДЗЮН – радник посла КНР в Україні з питань освіти. 

 
 

ПАНЕЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ 
28 жовтня 2021 р. 

 
Модератор: проф. Світлана Бережна   

 
 

ДОПОВІДІ 
 
Освіта міжнародних студентів і докторантів в Україні: добрі практики та нові 

інструменти 
Олена ШАПОВАЛОВА, директорка державного підприємства «Український 

державний центр міжнародної освіти», Міністерство освіти і науки України 
 
Роль інтернаціоналізації в забезпеченні якості вищої освіти 
Наталія СТУКАЛО, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 
 
Програма ЄС Еразмус+ як інструмент інтернаціоналізації для розбудови якості 

освіти. Участь українських університетів в проектах Європейського Союзу: уроки і 
рекомендації 

Жанна ТАЛАНОВА, менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні 
 

  



Формування стратегії інтернаціоналізації ЗВО та кращі практики її впровадження 
при підготовці здобувачів другого і третього рівнів вищої освіти 

Анна Осмоловська, директорка навчально-наукового інституту розвитку академічного 
потенціалу Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 
Український викладач закордоном і вдома: трансфер досвіду, набутого в 

європейських університетах 
Ірина Біскуб, завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки 
 
Дослідницька доброчесність: Україна та світ 
Артем Артюхов, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

керівник групи сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету 
 
Інтернаціоналізація вищої освіти в Польщі: перспективи використання досвіду в 

Україні 
Олександра Янкович, завідувач кафедри ТНПУ імені Володимира Гнатюка 
 
Поетика педагогіки в міжкультурному діалозі 
Малгожата Мушинська, професор вищої школи банківської справи 
 
Підготовка іноземних здобувачів в аспірантурі: кейс Сумського національного 

аграрного університеті 
Юрій Данько, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного 

університету 
 
Роль міждисциплінарних освітніх програм в інтернаціоналізації  освіти і науки в 

Україні  
Сергій Касян,  завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка» 
 
Досвід проведення міжнародної літньої школи-хакатону в Каразінському 

університеті  
Олена Миколенко, доцент Харківського національного університет імені 

В.Н. Каразіна 
 

  



ПАНЕЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ 
29 жовтня 2021 р. 

 
Вітальне слово:  
 
 Олена Козієвська – заступник керівника Секретаріату Комітету ВРУ з освіти, 

науки та інновацій, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми Еразмус+; 
 Григорій Мозолевич – в.о. генерального директора Директорату науки та 

інновацій Міністерства освіти і науки України; 
 Роберт Сухарський – декан факультету ArtesLiberales Варшавського університету. 
 
 
Модератор:         проф. Тарас Фініков 
                              проф. Світлана Бережна   
 

 
ДОПОВІДІ 

 
Законодавчі  новації у розвитку міжнародної освіти в Україні 
Олена Козієвська, заступник керівника секретаріату Комітету ВРУ з освіти, науки та 

інновацій, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ 
 
Інтернаціоналізація української науки: перспективи 
Олеся Ващук, голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
 
Що потрібно робити, щоб вигравати європейські освітні гранти? 
Андрій Лотарєв, начальник управління міжнародного співробітництва 
 
Чому варто змагатись за національні освітньо-наукові гранти?  
Тарас Фініков, Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики   
 
Проєкт з підтримки кращих практик навчання міжнародних студентів у 

вітчизняних умовах 
Григорій Мозолевич, в.о. генерального директора Директорату науки та інновацій 

Міністерства освіти і науки України 
 
Підготовка докторів філософії: європейський досвід та вітчизняні практики 
Вікторія Меняйло, професор Запорізького національного університету 
 
Інтернаціоналізація вдома – практика розвитку інституціональної спроможності 

до реалізації програм міжнародної освіти в українських університетах 
Оксана Краєвська, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка 
 
Особливості  роботи  іноземного  викладача  в  українському університеті 
Наомі Раклі, викладач-стажер ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Виклики і перспективи міжнародної співпраці з ТНПУ імені Володимира Гнатюка 
Ігор Гевко, проректор з навчально-методичної роботи ТНПУ імені Володимира 

Гнатюка 
 



Український викладач у системі турецької освіти: враження, труднощі, досвід 
Олена Карпенко, доцент Ардаханського університету (Туреччина) 
 
Короткий огляд системи вступу у заклади вищої освіти Туреччини 
Ібрахім Унсалди, волонтер-викладач ХНПУ імені Г.С.Сковороди 
 
Німецький погляд на український навчальний процес 
Керстин Дальо, волонтер DAAD 
 
Побудова міжнародноорієнтованого бренду українського університету 
Максим Фаломєєв, директор центру зв'язків з громадськістю Харківського 

національного університет імені В.Н.Каразіна 
 
Магістерська програма 2Д з Вищою школою управління охороною праці в 

Катовіце: переваги і особливості 
Сергій Василик, доцент Харківського національного економічного університету ім. С. 

Кузнеця 
Каріна Немешкало, проректор з навчально-методичної роботи Харківського 

національного економічного університету ім. С. Кузнеця 
 

  



СЕКЦІЯ 1. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ:  
ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Інтернаціоналізація вищої освіти: український вимір 
Олександр Азюковський, ректор НТУ «Дніпровська політехніка» 
Ірина Удовик, завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка» 

 
Інтернаціоналізація освітньої програми в Національному фармацевтичному 

університеті 
Андрій Федосов, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

фармацевтичного університету 
 
Інтеграція традиційних цінностей університету та впровадження кращих зарубіжних 

практик стратегічного планування міжнародної діяльності 
Любов Пшенична, перший проректор Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 
 
Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету 
Марина Мардар, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних звя'зків Одеської 

національної академії харчових технологій 
Світлана Тодоров, директор Центру міжнародної діяльності Одеської національної академії 

харчових технологій 
 
Внутрішнє забезпечення та оцінка якості освіти в університетському середовищі у 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти в Україні 
В’ячеслав Різник, проректор з навчально-методичної роботи Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі 
 
Епістемні культури та особливості інтернаціоналізації освіти в Україні  
Марія Култаєва, завідувач кафедри ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Реалізація окремих напрямів інтернаціоналізації вищої освіти в полтавському 

державному медичному університеті 
Віктор Поліщук, заступник ректора з міжнародних зв'язків Полтавського державного 

медичного університету 
Лілія Буря, декан Полтавського державного медичного університету 
Лариса Богиня, директор навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян 

Полтавського державного медичного університету 
Ірина Шкурупій, начальник відділу з міжнародних зв'язків Полтавського державного 

медичного університету 
 
Підготовка вчителя математики в умовах інтернаціоналізації української освіти: досвід 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.  Сковороди 
Оксана Жерновникова, завідувач кафедри ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Гейміфікація вищої освіти: складнощі імплементації та шляхи їх подолання 
Оксана Жукова, завідувач кафедри Харківського національного університет імені В.Н. 

Каразіна 
 
Полоністика в ХНПУ: співробітництво з осередками польської культури в Харкові 
Олена Маленко, завідувач кафедри ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Роль цифровізації для інтернаціоналізації вищої освіти 
Світлана Доценко, завідувач кафедри ХНПУ  імені Г.С. Сковороди 
 



Інтернаціоналізація вищої мистецької освіти: здобутки і виклики 
Наталія Сегеда, завідувач кафедри Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 
 
Інтернаціоналізація освітньої програми: виклики та стратегічні орієнтири 
Ганна Горіна, завідувач кафедри Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
 
Правова основа організації освітнього процесу під час карантину 
Юлія Кузьменко, професор Херсонський факультет Одеського державного університету 

внутрішніх справ  
 

Вивчення української мови іноземними здобувачами вищої медичної освіти: 
педагогічні умови, виклики і перспективи 

Тетяна Лещенко, завідувач кафедри Полтавського державного медичного університету 
Олена Шевченко, доцент Полтавського державного медичного університету 
Вікторія Юфименко, старший викладач Полтавського державного медичного університету 
Марина Жовнір, викладач Полтавського державного медичного університету 
 
Стратегія інтернаціоналізації ЗВО України 
Марина Литвин, директор Ресурсного центру зі сталого розвитку НТУ «Дніпровська 

політехніка» 
 
Сковородинівська традиція у процесі інтернаціоналізації української освіти 
Наталія Радіонова, професор ХНПУ імені Г.С. Сковороди  
 
Переклади німецькомовної фахової літератури як чинник інтернаціоналізації освіти 
Надія Григорова, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Культура зображення та проблема інтернаціоналізації художньої української освіти 
Ольга Іващенко, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Долання мовленнєвого бар’єру в умовах соціалізації у новому суспільстві 
Оксана Черниш, завідувач Центру довузівської освіти та роботи з іноземними студентами 

Державного університету «Житомирська політехніка» 
 
Інтернаціоналізація на відстані: можливості українських ЗВО 
Вікторія Донченко, викладач Національний авіаційний університет 
 
Крос-культурний підхід в педагогічних дослідженнях 
Людмила Зеленська, професор ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Академічна мобільність як форма інтернаціоналізації вищої освіти 
Вікторія Плахтєєва, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Вплив процесу глобалізації на сферу вищої освіти України  
Ольга Гончарова, в.о. декана  ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Інтернаціоналізація освітньо-виховної та громадської діяльності вищих навчальних 

закладів України  
Інна Чернікова, доцент ХНПУ  імені Г.С. Сковороди 
 
Інтернаціоналізація освітніх послуг вищих навчальних закладів України в сучасних 

умовах 
Ірина Мартинова, доцент ХНПУ  імені Г.С. Сковороди 



 
Інтернаціоналізація як головний тренд розвитку конкурентоспроможного закладу вищої 

освіти України 
Марія Луценко, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Шляхи вдосконалення мовної політики навчання іноземних здобувачів 
Владислава Заїчко, аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова 
 

СЕКЦІЯ 2. РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА  
У МАЙБУТНЬОМУ УКРАЇНИ 

 
Участь мистецьких закладів вищої освіти в міжнародних асоціаціях 
Олександр Прийменко, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.  
 
Досвід організації міжнародної діяльності в Харківському національному університеті 

імені В.Н. Каразіна 
Олексій Навроцький, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного 

університет імені В.Н.Каразіна 
 
Роль міжнародного співробітництва у процесі професійної підготовки фахівців 

спеціальної освіти  
Людмила Перетяга, завідувач кафедри ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Партнерська взаємодія з міжнародними соціальними інституціями в підготовці фахівців 

соціальної галузі в Україні  
Марина Васильєва, завідувач кафедри ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Організація медіа-середовища для дистанційного навчання та підвищення кваліфікації 

медичних працівників  
Ольга Воронкова, професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Роль міжнародного співробітництва у процесі професійної підготовки здобувачів 

Одеського національного морського університету 
Світлана Гловацька, декан Одеського національного морського університету 
 
Міжнародне співробітництво: досвід та організація в ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» 
Дмитро Рассохін, декан ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 
Роль міжнародних громадських організацій у соціальних перетвореннях 
Оксана Кравченко, декан УДПУ імені Павла Тичини 
 
Гармонізація законодавства в сфері вищої освіти України та ЄС 
Олександр Олійник, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Правові засади міжнародної діяльності закладу вищої освіти 
Маргарита Васильєва, старший викладач ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 
СЕКЦІЯ 3. ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 
 

Сучасні проблеми географічної освіти 
Вікторія Яворська, декан Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 



 
Міжнародні стажування як інструмент підвищення якості викладання: досвід 

Бердянського державного педагогічного університету 
Ольга Гуренко, перший проректор Бердянського державного педагогічного університету 
 
З досвіду участі у міжнародному проєкті «Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці 

польських спеціалістів» 
Людмила Перетяга, завідувач кафедри ХНПУ імені Г.С.Сковороди 
Оксана Міщенко, викладач ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
Олена Самарська, викладач КЗСМО Балаклійська музична школа; 
Вікторія Гур’єва, студентка ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Перспективи реалізації програм міжнародної освіти в Національному медичному 

університеті імені О.О. Богомольця 
Іванна Саханда, начальник відділу міжнародних зв'язків Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця 
 
Досвiд та практика викладання iноземним здобувачам вищої освіти зi cходу, методи 

налагодження вiдносин 
Дмитро Чаус, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Методичні засоби білінгвального навчання фізики 
Ірина Сліпухіна, професор Національного авіаційного університету 
 
Порівняльний аналіз магістерських програм в університетах України та Китаю 
Марія Мазарук, магістр Університету Цінхуа, Пекін, Китай 
 

СЕКЦІЯ 4. МІЖКУЛЬТУРНІ ТА ОСВІТНІ ЦЕНТРИ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ СТАЛОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Центру міжнародної, інноваційної і проєктної діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди як 

інструмент побудови сталого патнерства 
Ганна Крапівник, завідувач центру міжнародної, інноваційної і проєктної діяльності ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди  
 
Центр інноваційного навчання та трансферу технологій в Університеті Григорія 

Сковороди в Переяславі як інструмент побудови міжнародного партнерства 
Ірина Доброскок, завідувач кафедри Університету Григорія Сковороди в Переяславі 
 
Інноваційні технології та цифрові тренди освітнього процесу 
Оксана Мкртічян, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Інтерактивні та адаптивні методи, інноваційні практики в освіті: європейський досвід 
Андрій Маракушин, професор Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця 
 
Досвід американської моделі прикладного аналізу поведінки в інклюзивній освіті 
Тетяна Паньок, завідувач кафедри Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 
 
Центр освіти дорослих при університеті та можливості його інтернаціоналізації 
Юрій Петрушенко, завідувач кафедри Сумського державного університету 
 
Центр есперанто як засіб міжмовного та міжкультурного партнерства 
Ніна Данилюк, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки 



Оксана Рогач, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки 
 
Роль міжкультурних центрів у підвищенні лінгвокультурознавчої компетенції здобувачів 

вищої освіти філологічних спеціальностей  
Оксана Коваленко, завідувач кафедри ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
Ірина Бикова, головний редактор газети «Учитель» ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Український культурний центр у вимірі інтернаціоналізації освіти  
Світлана Марцин, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Освітні виклики XXI століття 
Інна Жукович, викладач Київського міжнародного університету 
 
Роль міжкультурних центрів у професійній підготовці майбутніх лікарів 
Сергій Заїка, проректор з міжнародних зв'язів Вінницького національного медичного 

університету імені М І. Пирогова 
 
Дидактико-цифрові ігри як засіб формування цифрової компетентності студентів-

іноземців 
Олексій Наливайко, доцент Харківського національного університет імені В.Н. Каразіна 
 
Інтерактивні методи навчання у підготовці студентів-медиків: європейський досвід 
Наталія Наливайко, викладач Харківського національного медичного університету 
 
Напрями діяльності Турецького культурного центру при ХНПУ імені Г.С. Сковороди та 

його роль в інтернаціоналізації освіти 
Ірина Скразловська, доцент ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 
Крос-культурні студії як освітня платформа в умовах полікультурної вищої освіти  
Аліна Чернякова, доцент Сумського державного університету 
 
Роль міжнародного співробітництва у формуванні міжкультурної компетентності 

іноземних студентів медичних університетів. 
Ксенія Бикова, директор з маркетингу приватного закладу вищої освіти «Київський медичний 

університет» 


