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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Школа синергії освіти і 
духовності: нові виклики, тренди і можливості» 

 
КИРИЧЕНКО  

Микола 
Олексійович 

 
 

ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-

кореспондент Національної академії наук вищої освіти 
України, доктор філософії, професор кафедри публічного 

управління та менеджменту освіти 

ОЛІЙНИК  

Віктор 
Васильович 

 

радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

дійсний член (академік) та член Президії НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор 

СПІРІН 

Олег  
Михайлович 
 

перший проректор − проректор з наукової роботи та 

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

 
АЛЕЙНІКОВА  

Олена 
Володимирівна 

 
СІДАНІЧ 
Ірина 

Леонідівна 
 

 
ГЛАДУШ 

Віктор 
Антонович 

директор ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

доктор наук з державного управління, професор 
 

 
завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 
роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 
педагогічних наук, доцент 

 
професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 
педагогічних наук, професор 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Олена 
ФЕЩЕНКО 
 

 
Ірина  

ЖУКОВА 
 

  

заступник директора Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти», кандидат економічних наук  

 
заступник директора Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти», кандидат наук з державного управління, доцент  

 
Дмитро 
ГРИЩУК 

доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 
роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 
педагогічних наук  

  
 

Ганна 
ТИМОШКО  

 

професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 
роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та 
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психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор 
 

Тетяна 
МАХИНЯ  

 
 

 
Володимир 
КЛЯЙН 

 
Вєра 

ШИЛОНОВА 
 

 
Грег  
АНДЕРСОН 

 
 

Людмила 
ФИЛИПОВИЧ  

 

професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 
роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
доктор габілітований, доцент, директор інституту Юрая 
Палеша в Левочі (Словаччина) 

 
доктор філософії, завідувач кафедри спеціальної та 

лікарської педагогіки інституту Юрая Палеша в Левочі 
(Словаччина) 

 
доктор наук з організаційного лідерства, провідний 
служитель Церкви Христової «A&M», м. Коледж Стейшн, шт. 

Техас (США)   
 

завідувач Відділу історії релігій та практичного 
релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту 

філософії НАНУ, доктор філософських наук, професор 
 
Олександр 

НІКОЛАЄНКО 
 

Дарія 
НОВІКОВА 

 
Геннадій 
ОЛЕКСІЄНКО 

 
Інна 

МАРЧУК 

 
голова громадської організації «Возлюби», магістр з 

християнської педагогіки, викладач у закладах освіти 
 

директор Всеукраїнського благодійного фонду 
«Східноєвропейська гуманітарна місія» 

 
керівник відділу роботи з громадськими та релігійними 
організаціями Всеукраїнського Інституту Розвитку Інтелекту  

 
голова ради молодих учених ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 
 

Єлизавета  
ЧЕПЕНКО 

 

голова Студентської колегії ДЗВО УМО 

 

Відповідальний секретар організаційного комітету: 
 

Оксана 
ЮРЧЕНКО 

 

методист вищої категорії кафедри педагогіки, 
адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
10.00 - 12.00 –  відкриття. пленарне засідання; 

13.00 - 14.30 
 14.30-15.00.                  

–  робота секцій; 
- підведення підсумків, закриття конференції 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Привітання –  до 10 хвилин  

Вступ на пленарному засіданні –  8-10 хвилин  
Вступ на секційному засіданні –  3-5 хвилини  

Інформація і повідомлення –  5 хвилин 
 

 
Мови конференції: українська, словацька, польська, англійська, російська  

 
 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
З використанням онлайн платформи «ZOOM» 

 
 

 
ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ТА ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ: 

 
Микола КИРИЧЕНКО, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти 
України, доктор філософії   

 
Олена АЛЕЙНІКОВА, директор Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

наук з державного управління, професор 
 

Володимир КЛЯЙН, доктор габілітований, доцент, директор інституту 
Юрая Палеша в Левочі 

 
 Людмила ФИЛИПОВИЧ, завідувач Відділу філософії та історії релігії 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, доктор філософських 

наук, професор 
 

 Ігор КОЗЛОВСЬКИЙ, старший науковий співробітник Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, президент 

Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних стосунків, радник міністра 
культури, молоді і спорту, член Експертної ради з питань свободи совісті та 
релігійних організацій, кандидат історичних наук, доцент   
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 Ольга КУШНЄРОВА, асистент директора Всеукраїнського благодійного 

фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія», координатор тренінгів для 
освітян "Характер як основа" 

 
Олександр НІКОЛАЄНКО, голова громадської організації «Возлюби», 

магістр з християнської педагогіки, викладач у закладах освіти 

 Ірина СІДАНІЧ, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент 

 
 
 

 
ЕКСПЕРТИ-УЧАСНИКИ ДИСКУСІЙ ПО СЕКЦІЯМ 

 
перший проректор − проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», член-кореспондент НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, Спірін О. М.; радник ректора ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», дійсний член (академік) та член Президії НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор, Олійник В. В., керівник 
відділу роботи з громадськими та релігійними організаціями Всеукраїнського 
Інституту Розвитку Інтелекту Олексієнко Г.,  викладач психології 

Всеукраїнського Інституту Розвитку Інтелекту Ляденко І., президент 
Українського Біблійного інституту Прайс Б. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Доповіді 

 
Виховна діяльність закладів освіти на засадах цінностей 

духовної культури 
Василина ХАЙРУЛІНА, член - кореспондент Національної Академії 

педагогічних наук України, член - кореспондент Міжнародної академії 
богословських наук, доктор філософії (м. Київ) 

 

Сенс життя як базова духовна цінність 
 Ігор Козловський, старший науковий співробітник Відділення 

релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, президент 
Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних стосунків, радник міністра 

культури, молоді і спорту, член Експертної ради з питань свободи совісті та 
релігійних організацій, кандидат історичних наук, доцент   
 

Збалансування віри та освіти в контексті християнського 
університету 

Грег АНДЕРСОН, доктор наук з організаційного лідерства, провідний 
служитель Церкви Христової «A&M», м. Коледж Стейшн, шт. Техас (США)   

 
Духовність і освіченість: точки дотику 
Людмила ФИЛИПОВИЧ, завідувач Відділу філософії та історії релігії 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, доктор філософських 
наук, професор 

 
Екофасилiтативний супровiд в процесi формування  особистостi 

здобувачiв освiти 
Павло ЛУШИН, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти", доктор психологічних наук, професор  
 

Технології та духовні цінності в сучасному світі 
Річард Беггетт, професійний консультант стратегічного планування, 

бюджетування, маркетингу та організаційного розвитку, м. Даллас, шт. Техас 
(США) 
 

Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання в 
Словаччині - сучасний тренд духовності 

 Володимир КЛЯЙН, доктор габілітований, професор; Вєра 
ШИЛОНОВА, доктор філософії; Віктор ГЛАДУШ, доктор педагогічних наук, 

професор, Католицький університет в Ружомберку, Педагогічний факультет, 
Інститут Юрая Палеша в Левочі (Словацька Республіка) 
 

 Трансдисциплінарність як синергетитчне джерело адаптивного 
реформування освіти 

 Марина РОСТОКА, старший науковий співробітник відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, НАПН України, член президії 
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ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами", 

кандидат педагогічних наук 
 

 Вплив родинного середовища на прогули занять як одного із 
соціально-патологічних явищ 

Зузана БРЧАКОВА, доктор філософії, викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти Інституту Юрая Палеша в Левочі, Педагогічного факультету 

Католицького університету в Ружомберку , Словаччина 
 

Діяльність ВБФ “Східноєвропейська гуманітарна місія” у 

контексті поширення та сприяння духовно-морального виховання 
підростаючого покоління та викладання предметів духовно-

морального спрямування 
Ольга КУШНЄРОВА, асистент директора Всеукраїнського благодійного 

фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія», координатор тренінгів для 
освітян "Характер як основа" 

 

Сучасні соціальні зміни в Словаччині 
Міріама Пачнарова, доктор філософії, викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти Інституту Юрая Палеша в Левочі, Педагогічного факультету 
Католицького університету в Ружомберку , Словаччина 

 
Впровадження інноваційних методів навчання у заклади освіти 
Оксана ДУБІНІНА, доцент кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Поведінкові фактори економічного розвитку суспільства 

Ольга РОМАНЕНКО, член президії Ради молодих учених при Міністерстві 
освіти і науки України, доцент КНТЕУ, кандидат економічних наук 

 

Шкільний специальний педагог у контексті нинішніх змін в 
системі освіи Словацької Республіки 

Олег ДОРОЖОВЕЦЬ, магістр спеціальної освіти, докторант кафедри 
дошкільної та початкової освіти Інституту Юрая Палеша в Левочі, 

Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку, 
Словаччина 

 

Формування духовних цінностей здобувачів вищої освіти: 
сучасний стан і перспективи розвитку  

Ірина СІДАНІЧ, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і 
соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент 
 
 Психомоторний розвиток дітей дошкільного віку та можливість 

визначення рівня розвитку рухових компетентностей 
Богуслав СТУПАК, доктор філософії, викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти Інституту Юрая Палеша в Левочі, Педагогічного факультету 
Католицького університету в Ружомберку , Словаччина 

 
 



8 
 

Рушійні сили діалогу між освітою та духовністю 

 Дмитро ГРИЩУК, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і 
соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук  
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РОБОТА СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ 1. 
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ 

В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТИ 
 

Керівник секції – Дмитро ГРИЩУК – доцент кафедри педагогіки, 
адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 
педагогічних наук 

 
Секретар секції – Любов МУХІНА – методист вищої категорії кафедри 

психології та особистісного розвитку, методист вищої 
категорії кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти», аспірантка ІІ курсу зі спеціальності 
053 «Психологія» 

 
 

Доповіді 
Взаємозв’язок ціннісних орієнтирів мобільності як аксіологічний 

ресурс модернізації університетської освіти  
Наталія ЗАЄЦЬ, здобувачка вищої освіти Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 
Особливості підготовки фахівців з надання психологічної 

допомоги деструктивним сім’ям 
Володимир МІДЛЯР, магістр практичної теології, магістр 

душеопікування (м. Вінниця) 
 
Підготовка майбутніх педагогів до духовно-морального виховання 

учнівської молоді 
Віктор ПРОХОРОВ, здобувач вищої освіти спеціалізації «Християнська 

педагогіка» групи ПВШХ-18-Г2 Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Рівне) 

 
Значення вивчення духовних цінностей в системі вищої 

державної освіти на прикладі наукового дослідження проблеми 

прощення 
Любов МУХІНА, методист вищої категорії кафедри психології та 

особистісного розвитку, методист вищої категорії кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», аспірантка ІІ курсу зі спеціальності 053 «Психологія» (м. Київ) 
 
Вплив конфесійного чинника на шлюбні стосунки 

Віталіна КОСЮК, здобувачка вищої освіти 
 

Влияние персонификация смерти на развитие духовной 
личности христианина в детском возрасте 

Сергій Селецький, викладач Криворізького Біблійного інститут, доктор 
практичного богослів`я (м. Кривий Ріг) 
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СЕКЦІЯ 2. 
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ЯК «ШКОЛА СИНЕРГІЇ ОСВІТИ І ДУХОВНОСТІ 

  
Керівник секції – Ірина СІДАНІЧ – завідувач кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології 

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

Секретар секції – Людмила БРИНЬ –  аспірантка ІІІ курсу зі спеціальності 
011 «Науки про освіту», ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 
 

Доповіді 
Капеланство в Україні: історія та сьогодення 
Юрій ГОЛУБЯНОВ, здобувач вищої освіти спеціалізації «Християнська 

педагогіка» групи ПВШХ-18-Г1 Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Кам’янське) 

 
Патріотичне виховання на національних духовних цінностях як 

стратегічна складова процесу державотворення 
Оксана ВОЛКОВА, здобувачка вищої освіти спеціалізації 

«Християнська педагогіка» групи ПВШХ-18-Г1 Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Вінниця) 
 

Синергетичний підхід в процесі підготовки майбутніх соціальних 
працівників в умовах ВНЗ 

Тетяна ГОЛУБЕНКО, Заступник декана факультету соціально-
економічної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова, кандидат педагогічних наук (м. Вишгород) 

 
Підготовка майбутніх фахівців до викладання предметів 

духовно—морального спрямування 
Ангеліна МЕРЕНКОВА, здобувачка вищої Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (с. 
Гуляйполе, Дніпровська обл.) 

 

Формування готовності чоловіків до відповідального 
батьківства в умовах неформальної освіти  

Владислав РОГОЖИН, здобувач вищої освіти спеціалізації 
«Християнська педагогіка» групи ПВШХ-18-Г1 Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Дніпро) 
 
Ставлення до осіб з особливими потребами як показник 

духовного здоров'я суспільства 
Алла ВИСОЦЬКА, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, ст. науковий 

співробітник (м. Київ) 
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Синергія освіти та духовності в діяльності громадських 
віросповідних організацій України 

Людмила БРИНЬ, аспірантка ІІІ курсу зі спеціальності 011 «Науки про 
освіту», ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 

 
Зв’язки між особистісними цінностями здобувачів освіти 

Людмила РОМАНЮК, УДФСУ, доктор психологічних наук., професор 
(м. Київ) 

 

Рівень сімейних духовно-моральних цінностей сучасних вчителів 
Валентина ОВСЕЙЧИК, здобувачка вищої освіти Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», IT 
компанія Cleveroad (м. Дніпро) 

 
Особливості формування емоційної стійкості педагогічного 

працівника закладу спеціальної освіти 

Ігор ВЕРБОВСЬКИЙ, начальник навчального відділу Житомирського 
державного університету імені Івана Франка 
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СЕКЦІЯ 3. 

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

  
Керівник секції – Тетяна РОЖНОВА - доцент кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», кандидат 
педагогічних наук, доцент 
 

Секретар секції –  Сергій ДУБОВСЬКИЙ – доцент кафедри педагогіки, 
адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», кандидат 

педагогічних наук, доцент 
 

Доповіді 

 
Духовне батьківство як один із головних викликів виховного 

процесу  
Ольга КОЛОША, здобувачка вищої освіти спеціалізації «Християнська 

педагогіка» групи ПВШХ-18-Г1 Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Тернопіль) 

 

Духовно-моральні  цінності як компонент українського 
виховного ідеалу 

Сергій ЧУБЕНКО, здобувач вищої освіти спеціалізації «Християнська 
педагогіка» групи ПВШХ-18-Г2 Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 
 
Характеристика духовно-моральних цінностей як компонент 

процесу націєтворчості 
Людмила ПОКОРМЯК, здобувачка вищої освіти спеціалізації 

«Християнська педагогіка» групи ПВШХ-18-Г2 Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 

 
Вплив духовно-моральних якостей вчителя початкових класів 

на виховання особистості учня 

Андрій СЕНИК, здобувач вищої освіти спеціалізації «Християнська 
педагогіка» групи ПВШХ-18-Г1 Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (с. Ялтушків, Вінницька обл.) 
 

Формування правової культури педагогічних працівників центрів 
професійно-технічної освіти державного центру зайнятості 

Олена ШУЛЬГІНА, Державний центр зайнятості (м. Київ) 

 
Формування духовних цінностей у процесі волонтерської 

діяльності 
Наталія ГОВОРУХА, Британська рада (м. Харків) 
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Духовні засади психологічної допомоги 

Юлія ГРИЩУК, здобувачка вищої освіти спеціалізації «Педагогіка 
вищої школи» групи КПМ-19 Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 
 

Формування сімейних цінностей у студентської молоді на 
християнських засадах 

Олена ПРОХОРОВА, здобувачка вищої освіти спеціалізації 
«Християнська педагогіка» групи ПВШХ-18-Г2 Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Рівне) 

 
Формування духовних цінностей здобувачів освіти 

Анастасія СУНДУКОВА, здобувачка вищої освіти спеціалізації 
«Християнська педагогіка» групи ПВШХ-18-Г2 Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(м. Краматорськ) 

 

Кейс-метод як засіб соціалізації особистості 
Світлана КОДА, КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Суми) 
 

Особливості формування професійної ідентичності в майбутніх 
викладачів вищої школи 

Наталія СУШИЦЬКА, магістрантка факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини (м. Умань) 

 
Актуалізація проблеми духовно-моральної компетентності 

вчителів 
Ганна ЧІЧЕРІНА, вчителька КЗО НВК 41 ШВР, магістр теології 

(м. Дніпро) 

 
Підготовка фахівців з духовно-морального виховання 

дошкільників, як проблема сучасної педагогіки та практики 
Тетяна КОНЮХОВА, вчителька КЗО ЗДО №84 (м. Дніпро) 

 
Педагогічна взаємодія з батьками у процесі становлення 

духовно-моральних цінностей у підлітків 

Наталія Горб, здобувачка вищої освіти спеціалізації «Християнська 
педагогіка» групи ПВШХ-18-Г2 Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Дніпро) 
 

Розвиток духовних цінностей педагогічних працівників Нової 
української школи 

Олександра БРЮХОВЕЦЬКА, професор кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти», доктор психологічних наук, доцент(м. Київ) 
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Світоглядні підвалини ненасильницьких технологій вирішення 

конфліктів 
Андрій ГУСЄВ, доцент кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного 
закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти", кандидат 

психологічних наук, доцент(м. Київ) 
 

Вплив духовних цінностей на розвиток особистості майбутніх 
психологів 

Тетяна ЧАУСОВА, доцент кафедри психології та особистісного 

розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти", 

кандидат психологічних наук, доцент(м. Київ) 
 

Засади формування духовних цінностей здобувачів освіти 
арттехніками  

Леся ІНЖИЄВСЬКА, доцент кафедри психології та особистісного 

розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти", 

кандидат психологічних наук, доцент (м. Київ) 
 

Формування духовних цінностей студентів технічних 
спеціальностей  

Сергій АСТАПОВ, викладач першої категорії Бахмутського 

індустріального технікуму ДВНЗ Дон НТУ (м. Бахмут) 
 

Духовні аспекти психологічного супроводу залежних в період 
реабілітації 

Олег СТАРЧЕНКО, здобувач вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Психологія» групи КПМ-19-Х3 Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 

 
Формування духовних цінностей здобувачів вищої освіти як один 

із пріоритетних напрямів освітнього процесу  
Тетяна БУРЛАЄНКО, завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент (м. Київ) 

 
Стратегічні аспекти управління знаннями 

Валентина ІВАНОВА, професор кафедри економіки, підприємництва 
та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», доктор 
економічних наук, професор (м. Київ) 

 

Роль мотивації і стимулювання персоналу в системі розвитку 
ПІДПРИЄМСТВА 

Марина МОРОЗОВА, доцент кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент (м. Київ) 
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Формування соціальної та екологічної відповідальності 
майбутніх менеджерів організацій  

Ольга ПОСТОЄВА, доцент кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент (м. Київ) 

 
Управлінський консалтинг в процесі синергії освіти і духовності 
Людмила САВЧУК, доцент кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 

кандидат економічних наук, доцент (м. Київ) 
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СЕКЦІЯ 4.  

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 
РОЗВИТКУ ОСВІТИ І ДУХОВНОСТІ 

  
Керівник секції – Тетяна МАХИНЯ – професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», кандидат 
педагогічних наук, доцент 
 

Секретар секції –  Наталя ПРИХОДЬКІНА – доцент кафедри педагогіки, 
адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», кандидат 

педагогічних наук, доцент 
 

Доповіді 

 
Аксіологічні проблеми управлінської діяльності керівників 

закладів освіти в умовах модернізації освітньої галузі України 
Ганна ТИМОШКО, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України 
  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти: проблеми та 
виклики сьогодення 

 Тетяна МАХИНЯ, професор кафедри педагогіки, адміністрування і 
соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, 
доцент (м. Київ) 
 

Аксіологічний підхід до виховання підлітків у процесі медіаосвіти 
Наталія ПРИХОДЬКІНА, кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) 

 
Вплив виразності кольору в процесі формування духовних 

цінностей у особистості засобами живопису  

Геннадій КІМ, здобувач вищої освіти спеціалізації «Християнська 
педагогіка» групи ПВШХ-18-Г1 Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (пгт. Саврань, Одеська обл.) 
 

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
діяльності викладача ЗВО 

Катерина КУХАРЧУК, здобувачка вищої освіти спеціалізації 

«Педагогіка вищої школи» групи ПВШХ Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Дніпро) 

 
Використання сучасних медіа засобів у викладанні предметів 

духовно- морального спрямування. Суперкнига - сучасна програма для 
навчання дітей 6-12 років 
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Інна ЧЕРЕПОВА, керівник проєкту «Суперкнига», МГО АМ «Емануїл» 

(м. Київ) 
 

 Інноваційні технологій викладання предметів духовно-
патріотичного напряму 

 Дмитро ТИМОШЕНКО, координатор освітніх проєктів ГО «Возлюби», 
магістр соціальної роботи (м. Київ) 

 
Діалогічні взаємовідносини як умова індивідуалізації в освіті 
Тетяна ШВЕЦЬ, заступник директора з науково-методичної роботи, 

приватна школа «Афіни», кандидат педагогічних наук (м. Київ) 
 

 Сучасні освітні технологі розвитку освіти та духовності 
 Людмила ГОРДВОЄНКОМІВ, заступник директора ЗЗСО 

Чорноморська ЗОШ3 І-ІІІ ступенів Чорноморської міської ради Одеської 
області (м. Чорноморськ) 
 

 Характеристика моделі управління розвитком презентаційної 
діяльності дитячого творчого колективу художньо-естетичного 

напряму закладу позашкільної освіти 
 Олеся БОРСУК, ЦТ «Шевченківець», художній керівник (м. Київ) 

 
 Soft skills: Пошуки і перспективи 
 Павло КУЛІШЕНКО, Академія патрульної поліції, заступник 

начальника (м. Київ) 
  

 Критичне мислення як фактор професійної компетентності 
 Олена ПИЩИК, заступник директора з навчально-виробничої роботи, 

ДПТНЗ "Чернігівський центр професійно-технічної освіти", кандидат 
педагогічних наук (м. Чернігів) 
 

 Інноваційні технології в системі професійної підготовки 
 Наталія СЕРГЄЄВА, методист Вищого професійного училища № 25 

(м. Київ) 
 

Розвиток культурної ідентичності особистості студентів 
засобами діалогу 

Вікторія ЛЕВЧЕНКО, кандидат філософських наук, магістр зі 

спеціальності "Педагогіка вищої школи", "Психологія", доцент, ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 

 
Досвід використання сучасних технологій в викладанні 

економічних дисциплін та їх вплив на розвиток соціальної 
відповідальності (на прикладі дисципліни "Кроскультурний 
менеджмент") 

Ольга БРУСЄНЦЕВА, кандидат економічних наук, ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (м. Київ) 

 
 

Застосування stem технологій у закладах загальної середньої 
освіти 
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Олена СУХОВЕРХОВА, аспірантка І року навчання, УІПА (м. Харків)  

 
Духовний розвиток здобувачів освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій 
 Алла МОСКАЛЬОВА, професор кафедри психології управління 

Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти" НАПН 
України, кандидат психологічних наук, доцент; Гаяна Усар, 

аспірантка Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту 
освіти" НАПН України, вчитель інформатики , СШ № 181 м. Києва (м. Київ) 

 

Освітні технології для ефективного провадження сучасних 
магістерських освітніх програм 

Вероніка ХАЛІНА, Харківський національний університет будівництва 
та архітектури, кандидатка економічних наук (м. Харків) 

 
Особливості формування професійно-педагогічної 

компетентності магістрантів економічних спеціальностей 

Анна НЕВЕСЕНКО, магістрантка факультету соціальної та 
психологічної освіти уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (м. Черкаси) 
 

Розвиток інноваційного менеджменту курівника закладу 
загальної середньої освіти 

Тетяна ВОЛОТОВСЬКА, заступник голови Вишгородської районної 

державної адміністрації (м. Вишгород) 
 

Психологічні особливості розвитку духовності молодих педагогів 
як чинник їх суб'єктивного благополуччя 

Максим МОСКАЛЬОВ, кандидат психологічних наук 
 
Особливості проведення контролю навчальних досягнень 

студентів в умовах карантину 
Людмила ІЛЛЯШЕНКО, викладач відокремленого структурного 

підрозділу "Фаховий коледж економіки і технологій Національного 
університету "Чернігівська політехніка" 

 
Формування нового підходу до застосування сучасних методів 

навчання в закладах загальної середньої освіти 

Дмитро БОРСУК, директор спеціалізованої школі І-ІІІ ступенів № 73 з 
поглибленим вивченням української мови, літератури та українознавства 

Шевченківського району м.Київ, аспріант ІІІ курсу 
 

Проєктування індивідуальноі ̈ освітньої траєкторії здобувачами 
освіти: синергетичні ефекти колективноі ̈ суб'єктності 

Яна СУХЕНКО, доцент кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного 
закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти", кандидат 

психологічних наук, доцент(м. Київ) 
 

Формування соціальної успішності майбутніх психологів у 
закладах вищої освіти України: аксіологічний аспект 
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Олена ШОЛОХ, викладач психолого-педагогічних дисциплін 

Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка 
 

Реалізація STEM-освіти у процесі проектної діяльності вчителів 
Оксана НІКОЛАЄВА, здобувач ступеня доктора філософії ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 
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Проєкт 

 
РЕЗОЛЮЦІЯ 

Міжнародної науково-практичної конференції  
«Школа синергії освіти і духовності:  

нові виклики, тренди і можливості» 
 

  
Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Школа 

синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», 

ґрунтуючись на результатах класичних та сучасних досліджень в 
суспільних науках, зокрема у педагогіці, соціальній психології, соціальній 

філософії з питань розвитку суспільства й особистості, 
підтверджуючи прихильність християнським принципам виховання 

особистості, соціального прогресу, державотворення і національного поступу, 
слідуючи засадам Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, Проєкту стратегії 

сталого розвитку України до 2030 року, Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року, 
беручи до уваги результати обговорення на Конференції широкого 

кола питань за значеною проблематикою, ідеї та пропозиції доповідачів та 
учасників, 

висловлюючи занепокоєння сучасним станом українського 

суспільства, який характеризується низьким рівнем розвитку духовно-
моральних якостей особистості, слабким розвитком національної, культурної, 

політичної, екологічної та економічної свідомості громадян; тенденцією 
скорочення інтеграції предметів морально-духовного спрямування в освітній 

процес нової української школи; наявністю у суспільстві сталих міфів про 
антагонізм духовного і наукового,     

констатуємо важливість актуалізації діалогу між освітянами та 

релігійними діячами з метою подальшого розвитку взаєморозуміння, 
осмислення взаємобуття та взаємовпливу для розробки та реалізації 

системи заходів для популяризації у суспільстві ідей духовності, моральності, 
самовдосконалення та саморозвитку; для розбудови системи освіти на 

засадах християнської аксіології в інтересах сталого розвитку особистості і 
суспільства в цілому; для активізації спільної діяльності по моніторингу 
впливу на розвиток особистості окремих соціальних явищ (ЗМІ, Інтернет, 

окремі напрями освітньої та виховної політики) та підготовки пропозицій 
профільним міністерствам та службам для посилення контролю за захистом 

інтелектуальної, психічної та духовної безпеки українських громадян.  
Для забезпечення зазначеного пропонуємо: 

створити ініціативну групу «Школа синергії освіти і духовності» з метою 
подальшої координації спільних зусиль для всебічного та сталого розвитку 
українського суспільства на цінностях християнської аксіології, української 

самобутності та цивілізаційної спадщини світу; 
державному закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України стати науковою платформою для реалізації стратегічних 
завдань Школи; 

Католицькому університету в Ружомберку, Інституту Юрая Палеша в 
Левочі (Словацька Республіка), Університету гуманітарних і природничих 
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наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Всеукраїнському 

Інституту Розвитку Інтелекту (Південна Корея) та іншим зарубіжним 
організаціям стати міжнародними партнерами з метою створення умов для 

обміну корисним досвідом, закордонного стажування членів ініціативної 
групи; 

відділенню релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ  
та іншим науковим установам Національної Академії Наук та Національної 

Академії Педагогічних Наук, а також профільним міністерствам стати 
науковими партнерами Школи у процесі розробки та реалізації програм, 
спрямованих на духовний розвиток особистості; 

громадській раді з питань співпраці з церквами та релігійними 
організаціями при МОН України стати правовим партнером Школи; 

закладам вищої духовної освіти стати експертними партнерами у 
процесі підготовки та реалізації програм діяльності Школи; 

релігійним організаціям, об’єднанням і громадам стати головними 
амбасадорами у суспільстві для широко впровадження передових ідей 
духовності і освіти з метою актуалізації особистісного та національного 

поступу; 
громадській організації «Возлюби», Центру релігієзнавчих досліджень та 

міжнародних стосунків та іншим неурядовим організаціям, фондам, 
громадським ініціативам та окремим громадянам стати ресурсними 

партнерами для забезпечення діяльності Школи. 
 
Ми - учасники Міжнародної науково-практичної конференції 

«Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і 
можливості», переконані, що цей захід стане першим в ряді подій, які 

сприятимуть активізації процесу діалогу між науковою та релігійною 
спільнотою для встановлення історичної справедливості про синергію освіти і 

духовності та спільний благодатний вплив на розвиток особистості і 
суспільства в цілому.   
 

 
Міжнародної науково-практичної конференції  

«Школа синергії освіти і духовності:  
нові виклики, тренди і можливості». 

 
23 жовтня 2020 року, м. Київ 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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