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Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) 
Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Польща) 

 Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Білорусь) 

Вірменський державний педагогічний університет імені Хачатура Абовяна (Вірменія) 

Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (Молдова)  
Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія) 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Сумський національний аграрний університет 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького 

Київський національний університет культури і мистецтв 

НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут» 

Київський  зоологічний парк загальнодержавного значення 

 

 

Програма 
 

Міжнародної науково-практичної конференції 

 

«Українська освіта: аксіологія європейського вибору» 
 

для студентів, здобувачів, молодих учених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, 

представників громадянського суспільства 

 

 

м. Київ,  21–22 жовтня 2021 року 
 

Конференція проводиться в рамках імплементації проєкту напряму Жана 

Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» 

Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for 

sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT 

та у співпраці з проєктами – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні 

аспекти Європейських Студій» (SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-

CHAIR. Також у воркшопі відбувається кооперація з проєктом Еразмус+ 

напряму Жана Монне Кафедра «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-

UA-EPPJMO-CHAIR. Конференція здійснюється за підтримки Національного 

Еразмус+ офісу в Україні (Проєкт ЄС). 
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Мета конференції – об’єднати провідних дослідників та науковців для обміну 

досвідом та результатами досліджень із філософії, аксіології, педагогіки. Вона також 

забезпечує провідну міждисциплінарну платформу для дослідників, практиків і 

викладачів для презентації та обговорення останніх нововведень, тенденцій і 

практичних проблем, що виникають у галузях філософії та аксіології. 

Оргкомітет конференції 

1. Андрущенко Віктор Петрович – ректор НПУ імені М.П. Драгоманова – 

Голова оргкомітету; 

2. Спулбер Діана – професор, Університет Генуї (Італія); 

3. Торбін Григорій Мирославович – проректор з наукової роботи НПУ імені 

М.П. Драгоманова. 

4. Лавриненко Володимир Григорович – проректор з міжнародних звʼязків НПУ 

імені М.П. Драгоманова; 

5. Нестерова Марія Олександрівна – керівник проєктів Жана Монне Еразмус+, 

професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної 

діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова – модератор; 

6. Кочубей Наталія Василівна – завідувач кафедри менеджменту та 

інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова – 

модератор; 

7. Панченко Леся Миколаївна – вчений секретар НПУ імені М.П. Драгоманова 

– секретар; 

8. Федоришин Василь Ілліч – декан факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова; 

9. Савельєв Володимир Леонідович – декан історико-філософського факультету 

НПУ імені М.П. Драгоманова; 

10. Олефіренко Тарас Олексійович – декан педагогічного факультету НПУ 

імені М.П. Драгоманова; 

11. Яценко Олена Дмитрівна – доцент кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій соціокультурної діяльності, заступник декана історико-філософського 

факультету НПУ імені М.П. Драгоманова; 

12. Умрик Марія Анатоліївна – начальник Центру цифрових освітніх 

технологій НПУ імені М.П. Драгоманова  
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Перший день – 21 жовтня  2021 р.  Європейські студії в освіті   

 

9. 45 – 10.00. Реєстрація  

 

10.00 – 11.00. Пленарне засідання  

Посилання на пленарне засідання: 

Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 

Код доступу: 2956090 

 

Петро Крайнік – менеджер напряму Жана Монне Програми Еразмус+ 

Національного Еразмус+ Офісу в Україні. Вітальне слово від Національного 

Еразмус+ Офісу в Україні 

Віктор Андрущенко –доктор філософських наук, професор, академік НАПН 

України,  член-кореспондент НАН України, ректор Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Вітальне слово ректора  

Привітання від іноземних партнерів 

 Олександр Жук  – доктор педагогічних наук, професор, ректор Білоруського 

державного педагогічного університету імені Максима Танка, Почесний професор 

НПУ імені М.П. Драгоманова  (Білорусь) 

 Рубен Мирзаханян – доктор історичних наук, професор, ректор Вірменського 

державного педагогічного університету імені Хачатура Абовяна, Почесний професор 

НПУ імені М.П. Драгоманова   (Вірменія) 

 Николає Кікуш – професор Державного педагогічного університету імені Іона 

Крянге, Почесний професор НПУ імені М.П. Драгоманова (Молдова) 

 Ян Лащик – доктор педагогічних наук, професор Академії спеціальної 

педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, Почесний професор НПУ імені    

М.П. Драгоманова  (Польща)  

Марья Нестерова – доктор філософських наук, професор, керівник проєктів 

напряму Жана Монне Програми Еразмус+. «Європейські освітні проєкти в  НПУ 

імені М.П. Драгоманова» 

https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
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Діана Спулбер – доктор психологічних наук, професор університету Генуї 

(Італія). «Спільний європейський простір вищої освіти: виклики та перспективи» 

Морітц Гунцінгер (Франкфурт-на-Майні) – почесний професор НПУ імені 

М.П. Драгоманова, член наглядової ради НПУ імені М.П. Драгоманова. «Цінності 

європейської освіти» 

Володимир Лавриненко – кандидат історичних наук, доцент, проректор з 

міжнародних звʼязків  НПУ імені М.П. Драгоманова. «Міжнародна діяльність НПУ 

імені М.П. Драгоманова в європейському освітньому просторі» 

Тетяна Андрущенко – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політичної психології та міжнародних відносин НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Конституалізація освітнього простору Європи» 

Леся Панченко – кандидат філософських наук, доцент, вчений секретар НПУ 

імені М.П. Драгоманова. «Аксіологічна платформа спільного педагогічного простору 

Європи»   

 

 

11.00 – 13. 00.  Презентація наукового дослідження академіка В. П. Андрущенка 

«Феномен освіти» (у 5-ти книгах)  

 

Михайло Бойченко – доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

теоретичної та практичної філософії Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. «Віктор Андрущенко: Філософія освіти як підґрунтя визначення 

стратегії розвитку системи освіти в Україні» 

Сергій Клепко – доктор філософських наук, доцент, заступник директора з 

науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. «Феномен освіти» у полі відкритої 

науки» 

Марія Култаєва – доктор філософських наук, професор,  член-кореспондент 

НАПН України, завідувач кафедри філософії Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Усе про освіту, або освіта понад 

усе» 

Віталій Заблоцький – доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики НПУ імені М.П. 

Драгоманова. «Освіта як подорож і проща» 
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Володимир Савельєв – доктор історичних наук, професор, декан історико-

філософського факультету НПУ імені М.П. Драгоманова. «Енциклопедичний 

характер п’ятитомного дослідження  В.П. Андрущенка “Феномен освіти”»  

Сергій Терепищій – доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики НПУ імені 

М.П. Драгоманова. «Університет в освітньому ландшафті: сучасний стан та 

перспективи розвитку» 

Раїса Шулигіна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки і психології дошкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Смислоціннісні обриси доробку В. П. Андрущенка “Феномен освіти” як практико-

орієнтована компонента професійної підготовки майбутніх педагогів». 

Олег Головко – кандидат юридичних наук, директор видавництва 

«Університетська книга»   
 

 

13.00 – 14.00. Обідня перерва 

 

 

14. 00 – 16.00. Святкування 20-річчя часопису «Вища освіта України»  

Посилання: 

Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 

Код доступу: 2956090 

 

Вітальне слово головного редактора часопису доктора філософських наук, 

професора, академіка НАПН України,  члена-кореспондента НАН України, ректора 

НПУ імені М.П. Драгоманова Віктора  Петровича Андрущенка   

Галина Козлакова – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії 

міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. «Часопис “Вища освіта 

України” та його вплив на розвиток науково-педагогічних досліджень» 

Наталія Кочубей – доктор філософських наук, професор,  завідувач кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. 

Драгоманова, заступник головного редактора журналу «Вища освіта України». 

«Термінологія освітньої галузі крізь призму змісту часопису “Вища освіта України”» 

https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
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Володимир Євтух  – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, декан соціально-правового факультету НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Перспективні наукові дослідження на сторінках журналу “Вища освіта України”» 

Зореслав Самчук – доктор філософських наук, професор, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу теорії та історії політичної науки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. «Часопис 

“Вища освіта України” в просторі вітчизняної освіти» 

Наталія Дем’яненко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «“Вища освіта України”: методологія, 

історія, теорія» 

Костянтин Корсак – доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

філософії приватного вищого навчального закладу «Київський медичний 

університет». «Новітня наука для сучасної освіти на сторінках часопису “Вища освіта 

України”» 

Ганна Онкович – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії 

міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. «Проблематика медіаосвіти 

на сторінках часопису “Вища освіта України”» 

Наталія Мозгова – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії НПУ імені М. П. Драгоманова. «Історія освіти України в контексті 

публікацій журналу “Вища освіта України”» 

Сергій Курбатов – доктор філософських наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри соціології Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана, радник президії НАПН України. «Європейські наукові 

проєкти на сторінках часопису “Вища освіта України”» 

Людмила Гончаренко – заступник директора наукової бібліотеки НПУ імені 

М.П. Драгоманова. «Журнал “Вища освіта України” в книгозбірні наукової 

бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова» 

 

16.00 – 16.30. Дискусії, обговорення, завершення першого дня роботи 

конференції 

16.30 – 17.00. Нетворкінг 

17.00 – Дружня вечеря 
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Другий день конференції – 22 жовтня 2021 р. Діалог освіти та суспільства 

 

10.00 – 13. 00. Пленарне засідання 

Посилання на Пленарне засідання: 

Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 

Код доступу: 2956090 

Ірина Добронравова – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Голова Українського Синергетичного Товариства, почесна членкиня  

GSIS (Австрія). «Онлайн освіта для сталого розвитку» 

Лідія Шинкарук – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

«Європейська підтримка освітніх проєктів  в умовах сталого розвитку»  

Олена Оржель – доктор наук з державного управління, головний науковий 

співробітник Інституту вищої освіти України НАПН України. «Соціальна 

відповідальність університетів як запорука ефективного діалогу освіти та 

суспільства»  

Дар’я Супрун – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти 

НПУ імені М.П. Драгоманова. «Європейський вибір: цінності освіти у світовому та 

національному вимірі (обмін науковими здобутками між факультетом спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова та профілюючими факультетами 

Sapienza University of Rome (Рим, Італія)» 
Ярослав Мартинишин – доктор економічних наук, професор, науковий 

керівник напряму «Менеджмент СКД» Київського національного університету 

культури і мистецтв; Олена Хлистун – доктор культурології, доцент, завідувач 

кафедри фешн і шоу-бізнесу Київського національного університету культури і 

мистецтв. «Управлінська освіта як відповідь на актуальні запити суспільства» 

Олена Троїцька – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Комунікативно-діалогічні стратегії освіти у збереженні ціннісних 

констант суспільства» 

https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
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Тамара Троїцька – доктор філософських наук, професор кафедри філософії 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Методологія формування цінностей інтеркультурного 

громадянства»  

Інгрід Ланденс (Ingrid Landes) - радниця з миробудування в миротворчій освіті 

(Civil Peace Service, Ukraine Peacebuilding Advisor on Peace Education Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Ганна Валєнса, кандидат 

філософських наук,  фасилітаторка, член Мережі фасилітаторів Діалогів, учасниця 

програми розвитку Діалогу Координатора проектів ОБСЄ  в Україні. «Миробудівнича 

освіта в Україні - практика діалогу освіти та суспільства за підтримки міжнародних 

партнерів» 

Аміт Кумар (Amit Kumar) - керуючий партнер та засновник AKG Global 

Support Services (OPC) Pvt Ltd, India. «Social issues and challenges in Indian Education. 

Соціальні запити та виклики освіті в Індії» 

 

11.00 – 13. 00. Робота в секціях 

 

Cекція 1.  «Національна педагогічна традиція та європейські освітні цінності: 

факти тотожності» 

Посилання на Секцію 1: 

 

Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 

Код доступу: 2956090 

 

Керівник секції: професор Наталія Дем’яненко  

Модератор секції: доцент Валентина Саюк  

 

Наталія Дем’яненко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Університет України: минуле і майбутнє 

у європейському освітньому вимірі» 

Анатолій Булда – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Євроінтеграція вищої освіти як 

стратегічний напрям розвитку освітнього простору в Україні» 

https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
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Наталія Висідалко – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Емоційний інтелект у професійній 

діяльності викладача» 

Ірина Дубровіна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Гібридні культурно-освітні проєкти 

дозвілля в українському івент-просторі» 

Любов Іванова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки НПУ 

імені М.П. Драгоманова. «Особливості використання ідеї гейміфікації в освіті 

Ірина Кравченко – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Взаємодія “школа – педагогічний заклад 

освіти”: актуалізація історичного досвіду» 

Ольга Купрєєва – кандидат психологічних наук, доцент, докторант факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Ціннісні 

аспекти самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі» 

Людмила Мільто – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Ідеї розвитку професійної майстерності 

учителя в національно-педагогічних традиціях України» 

Олександра Питлюк-Смеречинська – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології інституту соціальних технологій Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». «Психолого-педагогічні 

компоненти професійної готовності викладача вищої школи» 

Людмила Савенкова – кандидат педагогічних наук, професор, директор 

Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Збереження педагогічної 

спадщини: оцифровка рідкісних видань із фонду університетської бібліотеки». 

Валентина Саюк – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Підготовка магістрів галузі 

освіти до консультування у професійній діяльності в сучасних умовах» 

Вікторія Смікал – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. «Культурологічний підхід у парадигмі 

сучасної системи освіти» 

Оксана Тепла – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри романо-

германських мов і перекладу гуманітарно-педагогічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. «Вітчизняне та зарубіжне 

дозвіллєзнавство як провідний напрям підготовки майбутніх івент-педагогів» 
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Тетяна Артемова – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Формування вмінь інноваційної організації процесу розвитку 

професійної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти»  

Віра Бабюк – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Особливості впровадження педагогічних проєктів в умовах середньої школи: з 

досвіду роботи» 

Яна Бойко – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. «Гра 

як засіб організації педагогічного дозвілля молодших школярів» 

Валерія Бондарець – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Внесок А.М. Алексюка у розвиток дидактики 

вищої школи»  

Наталка Бражник – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Тьюторинг» Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. «Інформатизація діяльності студента закладу вищої освіти» 

Нелля Булатова – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Особистісні чинники психологічного 

благополуччя педагога» 

Тетяна Вайло – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Організація методичної роботи музичного керівника закладу 

дошкільної освіти» 

Альона Васюкова – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» педагогічного факультету Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Година вихователя як інноваційна форма 

методичної роботи в контексті національних та європейських цінностей» 

Вікторія Вітвіцька – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Моделювання технології квазіпрофесійної 

діяльності в підготовці викладача закладу вищої освіти» 
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Вікторія Гайдамака – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Рекреаційна модель організації дозвілля в США» 

Тетяна Гелетуха – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Форми методичної роботи в закладах дошкільної освіти»  

Едіта Говоруха – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Творче музикування з дітьми: європейский досвід в Україні» 

Ірина Гомілко – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. «Проблема втоми та перевтоми студентів в освітньому 

процесі» 

Оксана Гриценко – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Формування в молоді національної 

самосвідомості» 

Катерина Дерда – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Гармонійний розвиток молодших школярів засобами традицій вітчизняного та 

європейського театру» 

Ірина Дунчич – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. «Практична професійно-педагогічна підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи: історико-педагогічний аспект» 

Марина Дьяченко – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Обґрунтування методів навчання у науковому 

доробку І.І. Кобиляцького» 

Анастасія Єгорова – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Від народних традицій до сучасності: досвід організації 

дозвілля  підлітків в літній період» 
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Валентина Залуцька – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Формування професійного іміджу майбутнього викладача закладу 

вищої освіти»  
Кароліна Здор – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Організація дозвілля оздоровчо-пізнавального спрямування для дітей та молоді» 

Тетяна Климчук – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Розвиток ідей педагогічного дорадництва в системі освіти 

європейських країн» 

Інна Клунко – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. «Позитивний імідж майбутнього педагога» 

Катерина Козьмик – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Формування професійно-етичної культури майбутнього педагога-

дорадника в умовах магістратури» 

Діана Копійковська – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Тьюторинг як універсальна освітня 

технологія в системі «школа – заклад вищої освіти» 

Ірина Косовська – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Організація педагогічного дозвілля старшокласників засобами різностильового 

гітарного мистецтва»  

Дмитро Кривда – студент ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. «Хобі 

як вид дозвіллєвої діяльності» 

Оксана Лазарук – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Андрагогіка. Освіта дорослих» Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. «Формування суб’єкт-суб’єктних відносин викладач-студент у 

підготовці андрагогів» 
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Олена Лотарева – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога-

дорадника в умовах магістратури»  

Андрій Максименко – магістрант ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Андрагогіка. Освіта дорослих» Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. «Міжнародні програми освіти дорослих»  

Наталія Максименко-Гладишко – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні 

науки «Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. «Методика формування комунікативної взаємодії у 

педагогічному колективі закладу дошкільної освіти» 

Людмила Малишок – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Тьюторська компетентність як складова 

професійної компетентності майбутнього викладача ЗВО»  

Олена Налапкіна – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Формування якостей лідера творчого колективу: теоретичний аспект» 

Марина Мякота – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Особливості організації методичної роботи в закладах дошкільної 

освіти»  

Людмила Наумець – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Формування професійної компетентності магістрів-дорадників у 

процесі професійно-педагогічної підготовки»  

Діана Оболонник – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього 

педагога-дорадника» 

Людмила Оксюта – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Організація самостійної роботи студентів у 

науковому доробку І.О. Рейнгарда» 
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Анна Олянич – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогічне 

дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Розвиток професійної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти 

засобами педагогічної ради»  

Євгенія Панічевська – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Андрагогіка. Освіта дорослих» Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. «Прихована навчальна програма як один з інструментів 

соціальної інтеграції студентів із розладами аутистичного спектру» 

Юлія Петровська – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Організація дозвіллєвої роботи з сім’ями» 

Олександр Проценко – магістрант ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Оптимізація освітнього процесу у вищій 

школі засобами практико-орієнтованої освітньої технології – тьюторинг» 

Олександр Редько – аспірант ОНП 015 Професійна освіта Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. «Євроінтеграція як головний 

чинник змін у системі освіти України» 

Наталія Різник – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» педагогічного факультету Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Впровадження технологій змішаного 

навчання в закладах загальної середньої освіти»  

Аліна Сахно – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Педагогіка дозвілля в Україні як засіб рекреації населення різних вікових категорій» 

Яна Сівченко – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Актуальність освітньо-культурної дозвіллєвої діяльності в невеликих містах» 

Юлія Силенко – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. «Тьюторинг як метод індивідуалізації освіти» 

Людмила Смусь – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 
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Драгоманова. «Інноваційні технології організації методичної роботи з учителями 

початкової школи» 

Аліса Соколова – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. «Формування світоглядної культури майбутнього 

викладача»  

Світлана Сорокіна – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Становлення та розвиток тьюторства в системі вищої освіти Великої 

Британії» 

Тетяна Суханова – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. «Формування комунікативної компетентності 

майбутнього викладача вищої школи»  

Олена Тирон – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогічне 

дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Професійно-педагогічна підготовка майбутніх педагогів-дорадників засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій»  

Аліна Тищенко – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Технологія розвитку акторської майстерності майбутнього педагога-організатора» 

Ольга Чабах – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Андрагогіка. 

Освіта дорослих» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Корпоративне навчання в освіті дорослих» 

Черечін Інна – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогічне 

дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Методична робота в розвитку педагогічної майстерності вихователів закладів 

дошкільної освіти» 

Анна Черниш – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. «Педагогічна майстерність як умова розвитку 

комунікативної культури викладача» 
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Єлізавета Шиденко – студентка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка дозвілля» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Вплив народних рухливих ігор на організм дітей дошкільного віку» 

Яна Шилофост – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Формування комунікативної культури майбутнього педагога-

дорадника в процесі професійної підготовки» 

Іванна Штиблік – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогічне дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. «Інноваційні форми і методи організації методичної роботи в закладах 

дошкільної освіти» 

Олеся Юник – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка 

вищої школи. Андрагогіка. Тьюторинг» Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. «Педагогічні принципи удосконалення ділової репутації 

майбутнього викладача закладу вищої освіти» 

Інна Ящук – магістрантка ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогічне 

дорадництво» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

«Проєктна діяльність магістранта-дорадника з організації методичних заходів у 

закладі дошкільної освіти»  

 

 

11.00 – 13.00. Секція 2 «Екологічні виклики сталого розвитку» 
 

Посилання на секцію 2:  

Ідентифікатор конференції: 743 486 9028 

Код доступу: 2020 

 

Керівник секції: професор Марина Дєліні 

Модератор секції: доцент Олена Яценко 

 

Марья Нестерова – доктор філософських наук, професор, керівник проєктів 

Жана Монне, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій 

соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова. «Університетська 

соціальна відповідальність і принципи сталого розвитку» 

https://us02web.zoom.us/j/7434869028?pwd=QTJMK2RhUmJOTGlXOTMrYWdGRHYzZz09
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Марина Дєліні – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. «Екологічна відповідальність закладів 

вищої освіти» 

Олена Мельник – кандидат технічних наук, доцент, керівник сектору 

міжнародних проєктів, доцент кафедри екології і ботаніки Сумського національного 

аграрного університету, керівник Кафедри Жана Монне «Кліматичне лідерство ЄС».  

«Пом’якшення змін клімату через удосконалення системи поводження з харчовими 

відходами: практики ЄС для України»  

Олена Яценко – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. 

Драгоманова. «Цінності та цілі сталого розвитку: методологія освітніх досліджень» 

Ярослав Пасько – кандидат філософських наук, професор кафедри філософії 

Київського університеу імені Бориса Грінченка. «Соціальні трансформації і виклики 

сталого розвитку» 

Людмила Лупійко – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної 

та консультативної психології факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Формування екологічної компетентності вихователів ДНЗ»  

Ганна Валєнса – кандидат філософських наук, докторант НПУ імені М.П. 

Драгоманова. «Ціннісний потенціал сталого розвитку національної ідентичності в 

Україні за допомогою практик Діалогу» 

Сергій Харьков – аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова, заступник директора 

Київського міського зоологічного парку національного значення. «Екологічні 

виклики сталого розвитку: європейський вимір збереження біорізноманіття»  

Лілія Атнажева – аспірантка НПУ імені М.П. Драгоманова. «Ефективність 

змін у громадах на ціннісних засадах сталого розвитку» 

Вікторія Крючко – аспірантка НПУ імені М.П. Драгоманова. «Крос- культурна 

ідентичність, інклюзія та принципи сталого розвитку» 

Андрій Заможський – аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова. «Соціальна 

згуртованість як запорука сталого розвитку» 

 

13.00 – 14.00. Обідня перерва 

 

14.00 – 16. 00. Робота в секціях 
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14.00 – 16.00. Секція 3 «Цінності освіти і освіта цінностям: філософсько-

культурологічний вимір» 

 

Посилання на Секцію 3: 

Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 

Код доступу: 2956090 

 

Керівник секції: професор Тамара Троїцька 

Модератор секції: професор Олена Троїцька 

 

Людмила Москальова – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. «Автономія особистості в ціннісному вимірі теорії і 

методики виховання» 

Катерина Аверіна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти та соціальної роботи  Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. «Персоналізація особистісного 

ціннісного потенціалу здобувачів вищої освіти в умовах сучасного ЗВО» 

Наталя Глебова – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Культурологічний вимір освітніх практик у громадянському 

ціннісному просторі» 

Сергій Гуров – доктор педагогічних наук, професор кафедри методики 

викладання германських мов  Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. «Методи і прийоми оцінювання 

художнього тексту: пошук ціннісних констант» 

Тетяна Житнік  –  кандидат педагогічних наук, докторант  кафедри 

дошкільної освіти та соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. «Виховання культурних цінностей у 

дошкільників: сприяння сталому розвитку (досвід Освітньо-наукового центру 

соціокультурного розвитку дитини)» 

Ангеліна Коробченко – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 

https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
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університету імені Богдана Хмельницького. «Підготовка майбутніх фахівців 

педагогічної освіти до майбутньої діяльності: виклики часу та посилення сталого 

розвитку суспільства» 

Юлія Шевченко – доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової 

освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Принципи вдосконалення готовності майбутніх учителів до 

духовно-морального розвитку школярів у ціннісних орієнтирах сталого розвитку 

особистості» 

Валентина Волошина – доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри теоретичної та консультативної психології факультету психології НПУ імені 

М.П. Драгоманова. «Аксіологічний інтеграл фаховості сучасної молоді» 

Ірина Мосякова – докторантка Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. «Культура автономізації освіти в 

менеджменті позашкільного закладу освіти в проблематиці сталого розвитку 

суспільства» 

Юлія Алєксєєва – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної 

та консультативної психології факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Психологічні особливості розвитку віри в соціальні цінності в юнацькому віці» 

Тетяна Артімонова – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної 

філософії, філософії освіти та освітньої політики НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Методологічні засади дослідження цінностей в інклюзивній педагогіці» 

Денис Александров – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Атракція європейських освітніх змін в умовах ціннісного 

різноманіття та невизначеності культури майбутнього» 

Ольга Гончарова –  кандидат педагогічних наук, доцент, Аліна Маслова –  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. «Feedback as 

an effective tool for teaching excellence enhancement»  

Ніна Щербакова – кандидат філософських наук, провідний експерт 

громадського об’єднання «Alpari»,  м. Дніпро. «Семантичне поле милосердя сучасної 

молоді України крізь призму релігійної парадигми в контексті  сталого розвитку 

освіти» 
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Василь Федорець – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри 

психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти», докторант Інституту вищої освіти НАН України. «Освіта в 

подоланні життєвих криз особистості та конструюванні позитивних  сценаріїв буття» 

Людмила Комарніцька – кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

соціальної роботи та психології НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут». «Аксіологічний дискурс віри і сумніву в романі А. Лернета-Холеньї 

«Пілат. Комплекс» 

Олексій Ляшенко – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної 

та консультативної психології факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Ціннісні орієнтації викладачів як чинник розвитку їхньої психологічної позиції 

рівності у взаємодії зі студентами»  

Юрій Кашпур –  кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та 

консультативної психології факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Психологічна настанова зберігати ціннісне ставлення в особистості з амбівалентною 

прив’язаністю» 

Неля Бігун – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та 

консультативної психології факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Цінність самодостатності особистості в парадигмі сучасної вітчизняної освіти»  

Любов Сокол –  кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та 

консультативної психології факультету психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Гідність як смисложиттєва цінність зростаючої особистості» 

Лілія Калужська – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Особливості використання технології flipped classroom»  

Світлана Кірсанова – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. «Особливості формування готовності студентської молоді 

до міжособистісної взаємодії в ціннісно  різноманітному просторі педагогічного 

університету» 

Тетяна Коноваленко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 

викладання германських мов Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. «Формування фахових та універсальних 
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компетентностей майбутніх учителів англійської мови: перспективи ціннісного 

зростання особистості» 

Євген Музя – кандидат філологічних наук, доцент;  Ілона Приходько – 

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Знання і мотивація для досягнення сталого розвитку в освіті» 

Світлана Подпльота  – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького. «Студентське тьюторство в закладах вищої освіти 

Німеччини: порівняльний аналіз ціннісного потенціалу освіти»  

Вікторія Чорна –  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 

освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Контент дефініції «діалогічна культура» в умовах вищої 

педагогічної освіти» 

Ганна Варина – старший викладач кафедри практичної психології 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. «Психолого-педагогічні вектори збереження професійної стійкості 

викладачів вищої школи в умовах гібридного навчання» 

Світлана Мазур – аспірантка Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. «Вікові особливості молодших підлітків: 

психологічні характеристики в контексті сучасного виховання» 

Артем Соколов – аспірант Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. «Моральна стійкість особистості 

майбутнього офіцера: колізії теорії і практики» 

Анна Казьмірук – студентка 40 ПС групи факультету психології НПУ імені 

М.П. Драгоманова. «Цінності студентів як чинник їхньої ефективності в навчанні» 

Ярослав Молочко – студент 12 МГПС групи факультету психології НПУ імені 

М.П. Драгоманова. «Ціннісні орієнтації особистості з невирішеним нарцисичним  

симптомокомплексом» 
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Секція 4 «Цінності різноманіття та інклюзії в освіті та суспільстві» 

Посилання на секцію 4:  

Ідентифікатор конференції: 743 486 9028 

Код доступу: 2020 

  

Керівник секції: професор Дар’я Супрун 

Модератор секції: викладач Марина Волощук 

 

Мар’ян Тріпак – кандидат економічних наук, доцент, в.о.ректора НРЗВО 

«Кам’янець-Подільський державний інститут»; Марина Волощук – викладач 

кафедри соціальної роботи та психології НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут». «Парадигми та методологія становлення інклюзивного закладу вищої 

освіти: Кам’янець-Подільський державний інститут – від технікуму до інституту» 

Валентина Тарасун – професор, доктор психологічних наук, професор 

кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти 

НПУ імені М.П. Драгоманова. «Нейропсихолінгвістичні засади підготовки до 

навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної  освіти» 

Оксана Круглик – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Інновації інклюзивної освіти та 

реалії сьогодення» 

Софія Брем – архітекторка, спеціалістка з фізичної доступності в урбан-бюро 

Big City Lab, «Створення ”Альбому безбар’єрних рішень”: яких досліджень та 

спеціалістів ми потребуємо для створення комфортного світу для всіх» 

Ганна Серпутько – доцент, кандидат філологічних наук, докторант кафедри 

офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної 

освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Забезпечення інформаційної доступності в 

здобутті якісної вищої гуманітарної освіти студентами з глибокими порушеннями 

зору» 

Наталія Жиляк – кандидат психологічних наук, викладач кафедри соціальної 

роботи та психології НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

«Підготовка молоді з особливими освітніми потребами до подружнього життя в 

умовах закладу вищої освіти» 

https://us02web.zoom.us/j/7434869028?pwd=QTJMK2RhUmJOTGlXOTMrYWdGRHYzZz09
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Ірина Гуменюк – кандидат економічних наук, заступник директора з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут». «Інклюзивна освіта та європейські цінності – досвід України» 

Світлана Федоренко – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

логопедії та логопсихології; Вікторія Погребняк – аспірант кафедри логопедії та 

логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. 

Драгоманова. «Проблеми адаптації дітей з порушеннями мовлення в інклюзивному 

закладі дошкільної освіти» 

Оксана Палилюлько – кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри 

соціальної роботи та психології НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут». «Соціальний захист осіб з інвалідністю в європейському суспільстві як 

особлива цінність сьогодення» 

Лілія Руденко – професор, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри 

спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти 

НПУ імені М.П. Драгоманова. «Психологічний супровід підлітків із розладами 

поведінки в інклюзивному просторі» 

Володимир Дудченко – кандидат філософських наук, викладач кафедри 

соціальної роботи та психології НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут». «Філософія освіти в контексті цінностей сталого розвитку» 

Загалевич Валентина – викладач кафедри суспільно-гуманітарної та 

інклюзивної освіти імені Т.Г. Сосновської НРЗВО «Кам’янець-Подільський 

державний інститут». «Шляхи подолання конфліктних ситуацій в інклюзивному 

середовищі» 

Ганна Афузова – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти 

НПУ імені М.П. Драгоманова. «Вектори впливу на якість освітніх послуг для 

здобувачів вищої освіти з інвалідністю» 

Ірина Гльос – викладач кафедри фінансів та економіки НРЗВО «Кам’янець-

Подільський державний інститут». «Роль освіти в поширенні ідей соціальної 

відповідальності бізнесу у викладанні економічних дисциплін» 

Мирослав Федоренко – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент; Марина 

Федоренко – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної 

психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені 

М.П. Драгоманова. «Універсальний дизайн в інклюзивному освітньому просторі» 
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Валентина Загалевич – викладач кафедри суспільно-гуманітарної та 

інклюзивної освіти імені Т.Г. Сосновської НРЗВО «Кам’янець-Подільський 

державний інститут». «Шляхи подолання конфліктних ситуацій в інклюзивному 

середовищі» 

Валентина Кротенко – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти 

НПУ імені М.П. Драгоманова. «Навчаючий експеримент як метод диференційно 

спрямованої психологічної діагностики інтелектуальних порушень у дітей в умовах 

інклюзії» 

Олена Дужева – викладач кафедри соціальної роботи та психології; Надія 

Пещанюк – викладач кафедри суспільно-гуманітарної та інклюзивної освіти імені 

Т.Г. Сосновської НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

«Забезпечення прав дітей з інвалідністю через інклюзивне навчання» 

Олександр Горлачов – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. «Сурдопереклад у системі 

інклюзивного навчання» 

Ганна Найдьонова – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти 

НПУ імені М.П. Драгоманова. «Особливості інклюзивного навчання у сільській та 

міській місцевості» 

Таїсія Боровисюк – викладач-методист, викладач; Альбіна Фаін – викладач-

методист, викладач кафедри суспільно-гуманітарної та інклюзивної освіти імені Т.Г.  

Сосновської НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». «Особливості 

педагогічного супроводу студентів із порушеннями опорно-рухового апарату» 

Альона Годованюк – викладач кафедри фінансів та економіки НРЗВО 

«Кам’янець-Подільський державний інститут»; Каріна Гончарук – студентка, 

Київська муніципальна академія естрадного і циркового мистецтв. «Роль освіти для 

суспільства» 

 

16.00 – 16.30. Питання, нетворкінг  

16.30 – 17. 00. Спільне обговорення. Завершення конференції 

 

 



  

 

Jean Monnet Сhair SCAES - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 

Jean Monnet Project EVDISD  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT 

 

Тривалість роботи конференції: 

21 – 22 жовтня 2021 р. з 10.00 до 17.00 

 

Участь та друк тез безкоштовні 

Мови конференції  – англійська, українська, російська 

Посилання на лінк реєстрації  link is here. Реєстрація  21 жовтня 2021 р. о 9.45. 

Посилання для надання тем доповідей  та тез конференції evdisd@npu.edu.ua.  

Дедлайн для подачі  тез – 24 жовтня 2021 р. 

Вимоги до тез: 1– 7 сторінок Times New Roman, 1.5 міжрядковий інтервал, усі поля 

2 см, відступ 1 см. Назва українською та англійською, без анотації.  Відомості про 

автора – ПІБ, посада, місце роботи, ел. пошта. 

 

Конференція відбуватиметься в Zoom. Запис, детальна програма та матеріали 

конференції будуть розміщені на  сайті проєкту www.evdisd.info,  на сайтах 

партнерських проєктів Жана Монне та на сайтах університетів-партнерів заходу.   

 

За додатковою інформацією: +38 (097) 295 60 90, +38 (050) 311 34 35 

evdisd@npu.edu.ua 

 

Захід проводиться за підтримки Європейської Комісії. Виступи (публікації) 

відображають погляди лише авторів, і Комісія не може відповідати за будь-яке 

використання інформації, яка тут міститься. 

 

The European Commission's support for the production of this event (publication) 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein. 

https://forms.gle/tSUbcXhJQUp3PHJB8
mailto:evdisd@npu.edu.ua
http://www.evdisd.info/
mailto:evdisd@npu.edu.ua

