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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СЕМІНАРУ 

 
Наукова рада семінару  

 

Микола  
Кириченко  

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

України, доктор філософії (Україна) 
 

Йозеф  

Затько 

ректор Wyższa Szkoła Komunikacji I Zarządzania, президент 

«Європейський інститут післядипломної освіти», директор 
«Східноєвропейське агентство розвитку», президент 
ICOCRIM словацького бюро, доктор права JUDr., почесний 

професор  
 

Віктор  
Гладуш 
 

перший проректор – проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 

(Україна) 
 

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: 
 

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)  
 

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 
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психологічних наук, професор (Україна) 

Зоя  
Рябова  

завідувач кафедри педагогіки, управління та 
адміністрування Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», доктор педагогічних 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) 
 

Барбора  
Другдова 

технічний магістр факультету національної економіки, 
кафедри страхування Університету економіки, доктор 
філософії  

 
Інгрід  

Шабікова 

технічний магістр відділу фінансів та бухгалтерського 

обліку, економічного факультету Університету Матея Бела в 
Банська Бистрица, доктор філософії  
 

Павло  
Нечас 

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

Петро  
Ондрія 

 

Університет Данубіуса в Сладковичово, 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 семінару: 

Оксана  

Дубініна  

доцент кафедри управління проектами та загальнофахових 

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

   
 

Місце проведення: 

9 листопада 2018 року (п’ятниця) 
Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania 

Za Humnami č. 508/28 
941 48 Podhájska 

Slovensko 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 
«ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 

9 листопада 2018 року  
 

 
10.00 – 11.00 Реєстрація учасників Міжнародного науково-

практичного семінару «Економічні, соціальні та 

інформаційні аспекти європейських інтеграційних 
процесів» 
 

11.00 – 11.30 Відкриття Міжнародного науково-практичного 
семінару «Економічні, соціальні та інформаційні 

аспекти європейських інтеграційних процесів» 
 

11.30 – 13.00 Пленарне засідання Міжнародного науково-

практичного семінару (перша панель) 
 

13.00 – 14.00 Перерва 
 

14.00 – 17.00 Пленарне засідання Міжнародного науково-

практичного семінару (друга панель) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Регламент 

 
Виступ на пленарному засіданні    10 – 15 хвилин 

Обговорення                                    5 – 7    хвилин 
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ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ 
9 листопада 2018 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 – ректор Wyższa Szkoła Komunikacji I Zarządzania, 

президент «Європейський інститут післядипломної освіти», директор 
«Східноєвропейське агентство розвитку», президент ICOCRIM словацького 
бюро, доктор права JUDr., почесний професор  (Словацька Республіка) 

 
 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ  
 

Інклюзивне середовище заклад вищої освіти: шляхи вдосконалення 

Viktor Hladush (Віктор Гладуш) – перший проректор – проректор з 
науково-педагогічної та навчальної роботи, ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (Україна) 

 
Децентралізація освіти: досвід Рівненщини 

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

 
Державне регулювання економічного розвитку країни / Public 

administration of country’s economic development 

Olena Aleinikova (Олена Алейнікова) – директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

доктор наук з державного управління, професор (Україна) 
 
Україна в освітньому міграційному просторі: виклики сьогодення 

Zinaida Smutchak (Зінаїда Смутчак) – доцент кафедри менеджменту, 
економіки, права та туризму Льотної академії Національного авіаційного 

університету, кандидат економічних наук, доцент(Україна) 
 
Елементи економічної культури професійної самореалізації 

сучасних фахівців 

Anhelina Spitsyna (Ангеліна Спіцина) – доцент кафедри економіки 
Національного транспортного університету, кандидат педагогічних наук, 

доцент (Україна) 
 

Методика та досвід проведення майстер-класів 
Hanna Vyshnevska (Ганна Вишневська) – аспірантка кафедри 

педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Україна) 
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Партнерство як умова проективних ініціатив 

Tetiana Bukoros (Тетяна Букорос) - професор кафедри управління 
проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 

політичних наук, доцент (Україна)  
 

Психологічні аспекти використання арт-технік в освітньому 
процесі закладу вищої освіти 

Lesia Inzhyievska (Леся Інжиєвська) – доцент кафедри психології та 

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

 
Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання 

професійних криз керівниками закладів загальної середньої освіти 

Alla Moskaljova (Алла Москальова) – професор кафедри психології 
управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

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

 
Технологічний вектор підготовки конкурентоспроможних 

випускників у закладах  вищої освіти 

Tetiana Burlaienko (Тетяна Бурлаєнко) – завідувач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 

наук, доцент (Україна)  
 

Criteria and indicators of teachers' Internet-technology usage readiness 

Oksana Dubinina (Оксана Дубініна) – доцент кафедри управління 
проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 

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

 
Досвід впровадження «цифрової компетентності» в європейських 

країнах  

Olha Brusentseva (Ольга Брусенцева) – старший викладач кафедри 
економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 

економічних наук (Україна) 
 
Податкова система як важіль впливу державних інституцій на 

ефективність діяльності підприємств 

Oleksandr Murashko (Олександр Мурашко) – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних 

наук, доцент (Україна) 
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Державне регулювання забезпечення якості післядипломної освіти 

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

 
Децентралізаційна реформа в України у контексті європейської 

інтеграції 

Yevgen Kartashov (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) 

 
Педагогічні умови формування професійних якостей у фаховій 

підготовці майбутніх юристів  

Olena Shulhina (Олена Шульгіна) – аспірантка першого року навчання 
кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (Україна) 
 

Формування професійної готовності майбутніх офіцерів запасу до 
службово-педагогічної діяльності у військових закладах вищої освіти 

Anatolii Yurkov (Анатолій Юрков) – аспірант першого року навчання 

кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» кандидат історичних наук, доцент (Україна) 

 
Соціокультурні трансформації українського супільства в умовах 

євроінтеграції 

Alla Vinychenko (Алла Віниченко) – старший викладач кафедри 
управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(Україна)   

 
Перспективи наукової та інформаційно-технологічної підтримки 

професійного розвитку науково-педагогічних працівників у контексті 

європейської відкритої освіти  

Viktor Oliinyk (Віктор Олійник) – радник ректора ДВНЗ «Університет 

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

Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник 

освіти України (Україна) 

Irina Androschuk (Ірина Андрощук) – професор кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 

наук (Україна) 
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Управління якістю продукції АПК в Україні як пріоритетний 

напрям підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному 

ринку 

Yuliia Palkevych (Юлія Палькевич) – старший науковий співробітник, 

кандидат економічних наук, доцент (Україна) 

 

Нові правила державної допомоги в Україні 

Olha Postoieva (Ольга Постоєва) – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 

наук, доцент (Україна) 

 

Training competitive specialists in conditions of education 

diversification 

Olena Taranukha (Олена Тарануха) – доцент кафедри економіки 

Національного транспортного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент (Україна) 

 
Вплив соціальних змін на реформування в освіті та прискорення 

європейських інтеграційних процесів 

Halyna Nalyvaiko (Галина Наливайко) – доцент кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 

педагогічних наук, доцент (Україна) 

 

Досвід впровадження «цифрової компетентності» в європейських 

країнах  

Brusentseva Ol'ga (Брусєнцева Ольга) – доцент кафедри доцент 

кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) 

 

Податкова система як важіль впливу державних інституцій на 

ефективність діяльності підприємств 

Murashko Aleksandr (Мурашко Олександр) – доцент кафедри доцент 

кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) 

 

Регулювання пільгового кредитного забезпечення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств 

Palʹkevych Yuliya (Палькевич Юлія) ‒ завідувач практичною 

підготовкою студентів Навчально-наукового інституту менеджменту та 
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психології Навчально-наукового-інститут менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ (Україна) 

 

Проблема підручників у педагогічній теорії і практиці: досвід 

Фінляндії 

Havrylyshena Olena (Гаврилишена Олена) ‒ старший науковий 

співробітник відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної 

літератури Інституту модернізації змісту освіти, м. Київ (Україна) 

 

Рекомендації щодо ефективності управління інформаційним 

забезпеченням закладу загальної середньої освіти з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Bocharova Svitlana (Бочарова Світлана) ‒ вчитель Київської санаторної 

школи-інтернат №22, м. Київ (Україна) 

 

Система формування ІТ-компетентностей майбутнього вчителя 

технологій 

Iryna Smyrnova (Ірина Смирнова) – провідний науковий співробітник 

лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної  

освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних 

наук, доцент (Україна) 

 

Методи діагностики автомобілів з використанням електронної 

апаратури. 

Andrii Kononenko (Андрій Кононенко) – науковий співробітник 

лабораторії електронних засобів навчання Інституту професійно-технічної  

освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат 

педагогічних наук (Україна)  

 

Мистецтво управління проектами 

Maryna Morozova (Марина Морозова) – доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних 

наук, доцент (Україна) 

 

Prowadzenie indywidualnego przypadku a case management: analiza 

teoretyczna. 

Mariola Mirovska (Маріола Міровська) – керівник Департаменту 

соціальної роботи і охорони здоров’я в Університеті імені Яна Длугоша в 

Ченстохові, доктор гуманітарних наук в галузі педагогіки, доцент (Республіка 

Польща) 
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Vlastimil Vicen (Властиміл Віцен) – проректор вищої школи економіки 

менеджменту та державного управління міста Братислава (Словацька 

Республіка) 

 

Juraj Hrasko (Юрай Храшко) – академік Словацької академії наук, 

доктор наук, професор інженер, почесний професор EIDV (Словацька 

Республіка) 

 

Olga Bench (Ольга Бенч) –  католицький університет Руженберг 

(Словацька Республіка) 

 

Marian Mendel ml (Мар’ян Мендель) – студент Львівського університету 

бізнесу та права (Словацька Республіка) 
 
Marian Mendel st (Мар’ян Мендель) – студент Львівського університету 

бізнесу та права (Словацька Республіка) 
 

Malgorzata Kurzawa (Малгорзата Курзава) – канцлер Wyższa szkoła 
komunikacji i zarządzania (Словацька Республіка) 

 
Juraj Krizov (Юрій Крижов) – заступник директор Сербської асоціації 

розвитку «Бачський Петровець» 
 
Igor Kapatun (Ігор Капатун) – віце-президент EURÓPSKY INŠTITÚT 

ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA, доктор юридичних наук, професор (Словацька 
Республіка) 


