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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Наукова рада конференції  

Микола  
Кириченко  

ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти 

України, доктор філософії (Україна) 
 

Йозеф  

Затько 

президент «Європейський інститут післядипломної освіти», 

директор «Східноєвропейське агентство розвитку», 
президент ICOCRIM словацького бюро, доктор філософії, 
доктор права JUDr., почесний професор  

 
Олена  

Отич  

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних 

зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор (Україна) 
 

Олена  
Алейнікова  

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 
наук з державного управління, професор (Україна) 
 

Алла  
Черній 

ректор Рівненського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат політичних наук, доцент 

(Україна) 
 

Члени організаційного комітету: 
Олексій  
Квілінський 

експерт парламентської комісії з питань Східної Польщі 
Сейму Республіки Польщі, доктор (Республіка Польща) 

 
Віктор 

Олійник  

радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член Національної академії педагогічних наук 

України, Заслужений працівник освіти України (Україна) 
 

Володимир  

Олійник  

заступник директора Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент 

(Україна)  
 

Іван  
Ветров  

 

перший проректор, заслужений вчитель України (Україна) 

Євген  

Карташов  

завідувач кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», доктор наук з державного управління 
(Україна)  
 

Павло  

Лушин  

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

психологічних наук, професор (Україна) 
 

Зоя  завідувач кафедри психології та особистісного розвитку 
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Рябова  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 
психологічних наук, професор (Україна) 
 

Тетяна  
Бурлаєнко  

завідувач кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) 
 

Збишек  
Кукучки 

начальник відділу освіти Академії безпеки фізичного 
виховання в Катовице, доктор хабілітований, доцент 
(Республіка Польща) 

 
Барбора  

Другдова 

технічний магістр факультету національної економіки, 
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Шабікова 

технічний магістр відділу фінансів та бухгалтерського 
обліку, економічного факультету Університету Мате Біл в 

Банско Бистриці, доктор філософії  
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Нечас 

почесний доктор Університету Матея Бела в Банська 
Бистрица, доктор філософії, професор інжен. 

 
Петро  
Ондрія 

 

Університет Данубіуса в Сладковичово, доктор філософії 

Ростислав 

Казанський 

Університет Матея Бела в Банська Бистриця, доктор 

філософії  
 

Антон  
Лисник 

Католицький університет Ружомберок, доктор педагогіки, 
доктор філософії, професор інжен.  
 

Роман  
Рак 

Європейський інститут післядипломної освіти, доктор 
філософії, доцент  

 
Ольга  

Титаренко 

Європейський інститут післядипломної освіти, доктор 

філософії  
 

Сергій  

Пєтков 

віце-президент Європейського інституту післядипломної 

освіти, експерт Східноєвропейського агентства розвитку,  
доктор юридичних наук, професор  

Секретар конференції: 
Оксана  

Володимирівна  
Дубініна  

доцент кафедри управління проектами та загальнофахових 

дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук (Україна) 

   

Місце проведення: 
8 – 9 березня 2018 року (четвер - п’ятниця) 

Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania 
Za Humnami č. 508/28 

941 48 Podhájska 

Slovensko 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
 

8 березня 2018 року  

 
11.00-12.00 – реєстрація учасників конференції 

12.00-13.00 – обід 
13.00-13.30 – урочисте відкриття конференції 
13.30-14.30 – засідання конференції (І частина) 

14.30-14.45 – кава-брейк  
14.45-15.45 – засідання конференції (ІІ частина) 

15.45-16.00 – кава-брейк 
16.00-17.00 – робота за напрямами конференції 

17.00-17.15 – кава-брейк 
17.15-17.45 – робота за напрямами конференції 
17.45-18.00 – обговорення результатів (feedback)  

18.00-19.00 – вечеря  
 

9 березня 2018 року 
 

 9.00-10.00  –  робота за напрямами конференції 
10.00-10.15 – кава-брейк 

10.15-11.15 – робота за напрямами конференції 
11.15-11.30 – кава-брейк 

11.00-12.00 – робота за напрямами конференції 
12.00-13.00 – підведення підсумків конференції 

 
 

Регламент 
 

Виступ на пленарному засіданні    10 – 15 хвилин 
Виступ за напрямами конференції 7 – 10  хвилин 

Обговорення                                    5 – 7    хвилин 
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ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

26 квітня 2017 року, м. Київ 
 

Олена Алейнікова ‒ директор Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

наук з державного управління, професор (Україна)  
 

Йозеф Затько ‒ президент «Європейський інститут післядипломної 
освіти», директор «Східноєвропейська агенція розвитку», президент ICOCRIM 
словацького бюро, доктор філософії, доктор права JUDr., почесний професор 

(Словацька Республіка) 
 

І ЧАСТИНА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Теоретико-управлінський аспект проектно-орієнтованого 
інноваційного розвитку соціально-економічних самоорганізованих 
систем 

Олена Алейнікова ‒ директор Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

наук з державного управління, професор (Україна) 
 

Зміна парадигми університетської освіти 
Вікторія Вовк ‒ віце-президент «Європейський інститут післядипломної 

освіти», доктор юридичних наук, професор (Україна) 

 
Щодо застосування санкцій у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності 
Олег Боднарчук ‒ професор кафедри господарського права та процесу 

Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної 
служби України, доктор юридичних наук, доцент (Україна) 

 

Особливості змісту, методів, форм культурно-дозвіллєвої 
діяльності школярів 

Надія Брижак ‒ доцент кафедри теорії та методики початкової освіти 

Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук (Україна) 

 
Психологічна допомога учасникам навчально-виховного процесу при 

переживанні травмуючого досвіду, пов’язаного з антитерористичною 

операцією на сході України 
Вікторія Синишина ‒ доцент кафедри психології Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський Національний Університет», кандидат 
психологічних наук (Україна) 

 
Еортодоксальна траєкторія підвищення якості освіти в 

контексті формування майбутніх менеджерів освіти 

Тетяна Бурлаєнко ‒ завідувач кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент 
(Україна) 
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Актуальні питання впровадження інноваційних технологій в 
освітній процес закладу вищої освіти  

Оксана Дубініна ‒ доцент кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 

наук (Україна) 
 

ІІ ЧАСТИНА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в   умовах  

глобалізації 
Микола Кириченко ‒ ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор 
філософії (Україна) 

 
Український відкритий університет післядипломної освіти –

сучасна модель професійного розвитку працівників освітньої галузі 
Віктор Олійник ‒ радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної 

академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України 
(Україна) 

 
Соціально-педагогічні та економічні засади розбудови 

дослідницького університету  
Олена Отич ‒ проректор з науково-методичної роботи та міжнародних 

зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор (Україна) 
 

Державне регулювання кадрового забезпечення вітчизняної 
системи післядипломної освіти 

Володимир Олійник ‒ заступник директора Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) 

 
Європейський уроки децентралізації: посилення ролі регіонального  

Євген Карташов ‒ завідувач кафедри управління проектами та 
загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного 
управління (Україна) 

 

Проектний менеджмент: мотиваційні та ціннісні аспекти 
Тетяна Букорос - професор кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат політичних наук, 

доцент (Україна) 
 
Теоретичні та практичні засади управління освітнім процесом 

вищої школи на основі кейс-менеджменту 
Маріола Міровська ‒ керівник Департаменту соціальної роботи і охорони 

здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор філософії, доцент 
(Республіка Польща) 
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Концептуальні засади впливу арт-засобів на особистісний 
розвиток майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти 

Леся Інжиєвська ‒ доцент кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», кандидат психологічних наук (Україна) 

 
Гендерне бюджетне орієнтування закладів освіти України 

Алла Черній ‒ ректор Рівненського обласного інститут післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат політичних наук, доцент (Україна) 

 

Електронний портал як засіб інформаційно-комунікаційної 
підтримки функціонування регіональної системи загальної середньої 

освіти 
Іван Ветров ‒ перший проректор Рівненського обласного інститут 

післядипломної педагогічної освіти, заслужений вчитель України (Україна) 
 

Сучасні тенденції щодо ролі методичних служб в удосконаленні 
професійної компетентності педагогічних працівників 

Надія Мельник ‒ проректор з науково-методичної роботи Рівненського 

обласного інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 
наук, відмінник освіти України (Україна) 

 
Вплив індивідуальних особливостей особистості на 

результативність праці в сучасних теоріях мотивації (на прикладі 
В. Й. Герчикова) 

В'ячеслав Долід ‒ проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Рівненського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
історичних наук, доцент (Україна) 

 
Місце людини в проблемі онтології зла: А. Камю проти Ж.-П. 

Сартра 
Ганна Савонова ‒ старший викладач Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських наук (Україна) 

 
Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності 

підприємств 
Ангеліна Спіцина ‒ доцент кафедри економіки Національного 

транспортного університету, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) 
 
Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів 

початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах 
Наталія Бахмат ‒ професор кафедри теорії та методик початкової освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
доктор педагогічних наук (Україна) 

 
Педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців з виховної роботи у підрозділах (військових 

частинах)  
Валентин Близнюк – аспірант першого року навчання кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 
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інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(Україна) 

 

Управління професійним розвитком викладача кафедри 
менеджменту закладів вищої освіти Польщі 

Ірина Андрощук ‒ професор кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук 

(Україна) 

 

Трансформації змісту підготовки майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти (на матеріалі дисципліни «Теорія і практика 

співпраці з родинами») 
Софія Довбня ‒ доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної 

освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук (Україна) 

 
Формування інноваційної особистості майбутнього педагога 

дошкільної освіти 
Ольга Косенчук ‒ доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної 

освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук (Україна) 

 

Implementation of a competent-oriented approach in the training of 
water transport specialists 

Інна Скляренко ‒ начальник науково-організаційного відділу Державного 
університету інфраструктури та технологій, дійсний член асоціації 
слов'янських професорів, член-кореспондент міжнародної академії 

інформатики, кандидат педагогічних наук (Україна) 
 

Оптимізація процесу функціонування цінностей у студентських 
групах в умовах освітнього середовища 

Уляна Михайлишин ‒ завідувач кафедри психологіі Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний університет», кандидат 
психологічних наук, доцент (Україна) 

 
Засади створення електронного курсу з дисципліни «Соціальна та 

екологічна безпека діяльності» (за професійним спрямуванням) 
Ольга Гуренкова ‒ заступник декана факультету судноводіння 

Державного університету інфраструктури та технологій, кандидат 
педагогічних наук, доцент (Україна) 

 

Підготовка майбутніх учителів до впровадження 
здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі  

Інна Павленко ‒ старший викладач кафедри спортивних дисциплін і 
фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук (Україна) 
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