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НАУКОВА РАДА  

Кириченко  

Микола 

Олексійович 

ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-

кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, 

доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих; 

Олійник  

Віктор 

Васильович 

радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», дійсний 

член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 

Спірін 

Олег  

Михайлович 

проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України; 

Рожнова  

Тетяна  

Євгенівна 

директор ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Випих-

Гавронська 

Анна  

ректор Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша 

в Ченстохові, доктор габілітований, професор (Республіка Польща); 

Катажина 

Бохеньська-

Влостовська 

ректор Педагогіум Вища  школа суспільних наук в Варшаві, доктор 

габілітований, професор (Республіка Польща); 

Мохнацкі  

Богдан  

ректор Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах, 

доктор габілітований, професор (Республіка Польща); 

Демко  

Ярослав 

ректор Католицького університету в Ружомберку, doc. Ing., CSc 

(Словацька республіка); 

Олексієнко 

Генадій  

Леонідович 

керівник відділу освіти західного регіону Всеукраїнського Інституту 

Розвитку Інтелекту, президент Громадської організації «Сімейний 

простір», спеціаліст mid-освіти (Республіка Корея); 

Фролов  

Микола  

Олександрович 

ректор Запорізького національного університету, доктор історичних 

наук, професор; 

Андрущенко  

Віктор  

Петрович 

ректор Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова, доктор філософських наук, професор, академік 

НАПН України, член-кореспондент НАН України; 

Соколенко  

Ольга  

Леонідівна 

в.о. ректора Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, доктор юридичних наук, професор; 

Копилов  

Сергій  

Анатолійович 

ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Фещенко 

Олена  

Леонідівна 

заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 

економічних наук, доцент; 

Лушин  

Павло 

Володимирович 

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних 

наук, професор; 

Сіданіч  

Ірина 

Леонідівна 

завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, доцент; 

Карташов  

Євген  

Григорович  

завідувач кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

доктор наук з державного управління, доцент; 

Бурлаєнко  завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 



Тетяна 

Іванівна 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Ануфрієва  

Оксана  

Леонідівна 

завідувач аспірантури та докторантури, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент; 

Кршка  

Петер 

декан педагогічного факультету КУ в Ружомберку, PaedDr., PhD 

(Словацька республіка); 

Кляйн  

Владімір 

директор Інституту Юрая Палеша в Левочі КУ в Ружомберку, 

доктор габілітований, професор (Словацька республіка); 

Вєра 

 Шилонова 

завідувач кафедри спеціальної та лікувальної педагогіки КУ в 

Ружомберку, PaedDr., PhD (Словацька республіка); 

Кощенко  

Олена 

спеціаліст з питань міжнародної співпраці Вищої школи управління 

охороною праці в Катовіцах, магістр (Республіка Польща); 

Міровська  

Маріола 

завідувач кафедри соціальної політики, соціальної роботи та 

туризму Факультету соціальних наук Гуманітарно-Природничого 

Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор педагогічних 

наук (габілітований), професор (Республіка Польща); 

Ємельянова  

Мар’яна  

Вікторівна 

 

докторант другого року Школи докторської, старший референт 

Відділу науки та міжнародної співпраці Гуманітарно-Природничого 

Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща); 

Саркисян  

Ашот  

голова постійної комісії Всеукраїнського Інституту Розвитку 

Інтелекту з питань освіти засуджених за підтримки Міністерства 

Юстиції України (Республіка Корея); 

Метеленко  

Наталя  

Георгіївна 

голова Вченої ради Інженерного навчально-наукового інституту 

ЗНУ, завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємництва 

та фінансів, доктор економічних наук, професор;  

Шеремет  

Марія  

Купріянівна 

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

Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, почесний 

академік НАПН України; 

Афузова  

Ганна  

Валеріївна 

заступник декана факультету спеціальної та інклюзивної освіти з 

наукової роботи та міжнародних відносин НПУ імені М.П. 

Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент; 

Волков  

Дмитро  

Сергійович 

 

декан факультету психології та спеціальної педагогіки ДНУ імені 

Олеся Гончара, кандидат психологічних наук, доцент; 

Ніколенко  

Людмила  

Миколаївна 

завідувач кафедри педагогіки та спеціальної освіти ДНУ імені Олеся 

Гончара, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Співак  

Віталій  

Іванович 

декан факультету корекційної і соціальної педагогіки та психології 

КПНУ імені Івана Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент; 

Гаврилов  

Олексій  

Вікторович 

завідувач кафедри логопедії КПНУ імені Івана Огієнка, кандидат 

психологічних наук, доцент; 

Драган  

Олександр  

Іванович  

завідувач кафедрою економічної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка», доктор наук з державного управління професор; 

Марчук 

Інна 

Володимирівна 

голова Ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 



Чепенко 

Єлизавета 

Сергіївна 

голова Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

Корсакевич  

Святослав  

Сергійович 

методист вищої категорії кафедри публічного управління і 

проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

Мухіна  

Любов  

Яківна 

методист вищої категорії кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Бобруйко  

Марія  

Сергіївна 

старший лаборант кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Юрченко 

Оксана  

Петрівна 

методист вищої категорії кафедри педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін 

практичним досвідом у галузях знань. 

ПЛАН РОБОТИ ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.00-11.00 – пленарне засідання  

11.00-11.15 – підведення підсумків пленарного засідання, проголошення проєкту резолюції 

конференції 

11.15-11.30 – перерва 

11.30-13.30 – робота секцій 

13.30-13.45 – підведення підсумків конференції 

Регламент 

Виступ на пленарному засіданні 10 – 12 хвилин 

Інформація і повідомлення    5  хвилин 

Робочі мови: українська, англійська, польська, словацька.  

Відео-конференції відбудеться на платформі Google-Meet (інструкція по роботі з 

платформою додається) 

 

Передбачається робота за такими секціями: 

Секція 1.Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: методологія, 

теорія, практика  

Організатор – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Керівник секції –д.екон.н. проф. В. В. Іванова 

Секретарсекції – к.екон.н. О. А. Брусєнцева 

Секція 2. Психологія нових можливостей: тренди наукової творчості сучасної 

молоді 

Організатор – кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО«Університет 

менеджменту освіти». 

Керівниксекції –к.психол.н., доц. Т. В. Чаусова 

Секретарсекції – ст. викл. Ю. М. Кримлова 

Секція 3. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін 

Організатор – кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Керівник секції – д.пед.н., доц. І. Л. Сіданіч 

Секретар секції – к.пед.н. Д. Г. Грищук 



Секція 4. Формування системи управління проєктами та публічного управління і 

адміністрування на сучасному етапі державотворення 

Організатор – кафедра публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Керівник секції – д.держ.упр., доц. Є.Г. Карташов 

Секретар секції – к.політ.н., доц. Т. О. Букорос 

Секція 5. Пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженнях 

молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Організатор – аспірантура та докторантура ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Керівник секції – голова Ради молодих вчених «Університет менеджменту освіти», 

аспірантка, І. В. Марчук 

Секретар секції – ст. викладач М. С. Діденко 

Секція 6. Спеціальна освіта та інклюзивне навчання: виклики та перспективи. 

Організатор – кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Керівник секції – д.пед.н., проф. В. А. Гладуш 

Секретар секції – к.пед.н. А. М. Висоцька 

Реєстрація учасників через Google-форму за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2dV0OQdkhpFOj3x9j1EY9oO6CAPqpZyI0

YORBaDYEiqit9Q/viewform 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ: 

1. Заявку на участь (форма додається). 

Тези доповіді до збірника матеріалів І Міжнародна науково-практична конференція Наука 

і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін. 

2. або статтю до електронного науково-практичного видання «Науковий вісник УМО» 

(обов'язково надати рецензію наукового керівника (консультанта) для учасників, які не 

мають наукового ступеня, у темі листа вказати ПІБ учасника конференції). 

Заявки на участь у конференції, матеріали доповідей та статті в електронному варіанті, 

приймаються Оргкомітетом до 02 квітня 2021 року. З позначкою «На конференцію» 

відправляти на e-mail: conf_nnimp@ukr.net 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 Мова публікацій: українська, англійська, польська, словацька  

 Обсяг – 3-5 повних сторінки у форматі А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, 

набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: 

ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, 

абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не 

накладати заборону на редагування. 

 Відомості про авторів – прізвище ім’я по батькові, посада, науковий ступінь, вчене 

звання, місце роботи – шрифт Times New Roman, курсив, вирівнювання по лівому краю. 

 Відомості про наукового керівника – для осіб без наукового ступеню (ПІБ, посада, вчене 

звання, науковий ступінь) 

 Назва тез: Times New Roman, шрифт напівжирний, усі символи прописні, вирівнювання 

по центру, без переносу слів з відступом 10 мм. 

 Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту; оформлюється у вигляді 

нумерованого списку. 

 Змістова структура тез: 1. Постановка проблеми. 2. Основні завдання авторського 

дослідження. 3. Основні здобутки проведеного дослідження в обсязі 5 – 6 пронумерованих 

абзаців. Перелік використаних джерел. 

Вимоги до оформлення статей у електронному науково-практичному виданні «Науковий 

вісник УМО» розміщені на сайті Університету за посиланням:  http://umo.edu.ua/elektronni-

naukovo-praktichni-vidannja 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2dV0OQdkhpFOj3x9j1EY9oO6CAPqpZyI0YORBaDYEiqit9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2dV0OQdkhpFOj3x9j1EY9oO6CAPqpZyI0YORBaDYEiqit9Q/viewform
mailto:conf_nnimp@ukr.net
http://umo.edu.ua/elektronni-naukovo-praktichni-vidannja
http://umo.edu.ua/elektronni-naukovo-praktichni-vidannja


Увага! 

Всі матеріали приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого 

рецензування незалежними експертами. Стаття та тези мають бути ретельно перевірені й 

повністю відредагована. 

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати матеріали за таких умов: не 

відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу; не має 

наукової новизни та практичної значущості; не відповідає тематиці конференції; виконана 

з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача; не відредагована (містить 

граматичні та стилістичні помилки); порушено етику академічної доброчесності наукових 

досліджень, зокрема, якщо у поданих матеріалах виявлено плагіат. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Андрій Петренко,  
здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, групи СО-20-Г1 01 

«Освіта/Педагогіка» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м.  Київ, Україна 

 

Науковий керівник: 

Гладуш Віктор Антонович,  

професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, 

м.  Київ, Україна 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ НАУКИ 

 

Вища освіта – специфічна галузь ринкової економіки, а вищі навчальні заклади, які 

продукують освітні послуги, створюють приватні і суспільні блага, виступають на ринку 

як корпорації. Як і іншим галузям, освіті притаманна ринкова конкуренція. Суб’єкти ринку 

освітніх послуг, як і  учасники будь-якого іншого ринку, перебувають у стані конкуренції. 

Важливою умовою ефективного функціонування ринку є взаємодія та узгодження 

інтересів його суб’єктів [1, с. 50]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Кравченко Г. Ю., Сіліна Г. О. Інклюзивна освіта в ЗДО. Харків: Ранок, 2018. 176 с. 

(Серія «Сучасна дошкільна освіта»). 
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тел.+38(063)209-73-03 Корсакевич Святослав Сергійович; 
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