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філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих, 

ОЛІЙНИК В. В., радник ректора ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», дійсний член НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, 

МУРАНОВА Н. П., проректор з науково-педагогічної, освітньої 

роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

професійної та вищої освіти, «Відмінник освіти України», 
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«Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, 
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РОЖНОВА Т. Є. директор ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, 
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менеджменту освіти», кандидат економічних наук, доцент, 

ЛУШИН П. В., завідувач кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

доктор психологічних наук, професор, 

БУРЛАЄНКО Т. І., завідувачка кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, 

СІДАНІЧ І. Л., завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доктор педагогічних наук, професор, 

КАРТАШОВ Є. Г., завідувач кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, 

професор, 

АНУФРІЄВА О. Л., завідувачка аспірантури та докторантури, 

доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

ХАЛАС ХРИСТИНА, завідувачка кафедри дидактики, шкільної 

освіти та педевтології Люблінського католицького університету 

імені Іоанна Павла ІІ, доктор педагогічних наук (габілітований), 

професор (Республіка Польща), 

МІРОВСЬКА МАРІОЛА, завідувачка 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), 

МАРЧУК І. В., голова ради молодих учених ДЗВО УМО, 
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підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх 

наукових досліджень та обмін практичним досвідом у галузях 

знань. 

Передбачається робота за такими секціями: 

Секція 1. Тренди, ризики та детермінанти соціально-

економічного розвитку організації в умовах цифрової 

трансформації 

Організатор – кафедра економіки, підприємництва та 

менеджменту ННІМП УМО 

Керівник секції – д.е.н., проф. В. В. Іванова 

Секретар секції – к.е.н. О. А. Брусєнцева 

Секція 2. Психологія нових можливостей: тренди 

наукової творчості сучасної молоді 

Організатор – кафедра психології та особистісного 

розвитку ННІМП УМО 

Керівник секції –к.психол.н., доц. Т. В. Чаусова 

Секретар секції – ст. викл., методист, аспірантка Л. Я. Мухіна 

Секція 3. Трансформація систем публічного управління 

та адміністрування і управління проєктами в умовах війни 

та поствоєнний період 

Організатор – кафедра публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП УМО. 

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

Секретар секції – к.держ.упр. Шмагун А.В. 

Секція 4. Пріоритетні напрями глобалізаційних змін у 

наукових дослідженнях молодих учених ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Організатор – аспірантура та докторантура ДЗВО УМО 

Керівник секції – к.пед.н., доц. О. Л. Ануфрієва   

Секретар секції – голова Ради молодих вчених УМО, 

аспірантка, І. В. Марчук 

Секція 5. Спеціальна освіта та інклюзивне навчання: 

виклики та перспективи. 

Організатор – кафедра педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти ННІМП УМО 

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

Секретар секції – к.пед.н. С.О. Дубовський 

Секція 6. Управління закладами освіти та педагогіка 

вищої школи в умовах глобальних викликів 

Організатор – кафедра педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти ННІМП УМО. 

Керівник секції –  д.пед.н., доц. Приходькіна Н. О. 

Секретар секції – к.пед.н., доц. Т. А. Махиня 
 

Реєстрація учасників через Google-форму за лінком: 

https://forms.gle/8XHTF9Di23SFRHL9A 
 

ПЛАН РОБОТИ ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.00-12.45 – пленарне засідання  

12.45-13.00 – підсумкове пленарне засідання 
 

Робочі мови: українська, англійська, польська, словацька.  

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
https://forms.gle/8XHTF9Di23SFRHL9A


ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО 

НАДІСЛАТИ: 

1. Заявку на участь (форма додається). 

2. Тези доповіді до збірника матеріалів ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і 

молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних 

змін» та/або статтю до електронного науково-

практичного видання «Науковий вісник УМО» 

(обов'язково вказати ім’я, прізвище та посаду наукового 

керівника). 

Заявки на участь у конференції, тези та/або статті в 

електронному варіанті, приймаються Оргкомітетом до 

15 травня 2022 року. З позначкою «На конференцію» 

відправляти на e-mail: 416_@uem.edu.ua 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 
Електронне науково-практичне видання «Науковий 

вісник УМО» публікується з періодичністю –  

1 раз на рік. 

ISSN 2522-1280 

ІSSN 2522-1299 

Серія «Економіка та управління» 

Серія «Психологія та педагогіка» 

Журнал включено до міжнародних каталогів наукових 

видань і наукометричних баз: Google Scholar; Academic 

Resource Index (ResearchBib) 

Загальні вимоги до статті: 

1) стаття до електронного науково-практичного видання 

«Науковий вісник УМО» подається з рецензією, 

підписаною науковим керівником; 

2) електронний варіант статті виконується в редакторі 

Microsoft Word, причому файл має бути збережений в 

одному з форматів: *.rtf, *.doc,*.docx. 

Детальніша інформація про вимоги до оформлення 

наукової статті: https://cutt.ly/LFR7r5B  

Детальніша інформація про вимоги до оформлення 

списку використаних джерел: https://cutt.ly/CFR44rF  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Основні вимоги для оформлення тез наукової доповіді:  

 текстовий редактор – Microsoft Word, формат 

сторінки А4 (210х297 мм), поля: ліве – 20 мм, праве – 20 

мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; 

 загальний обсяг тез наукової доповіді: 3–6 

сторінок;  

 структура тез складається з таких частин: 

відомості про автора, відомості про наукового керівника 

(обов’язково для учасників, які не мають наукового 

ступеня), назва тез, основна частина тез (до якої 

належать: постановка проблеми, стан розробленості 

проблеми, мета дослідження, викладення основного 

матеріалу, висновки, список використаних джерел); 

 текст тез наукової доповіді має відповідати 

встановленим правилам правопису тієї мови, якою вони 

написані, оформлення списку літератури має відповідати 

встановленим нормам та державним стандартам; 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ і детальніша 
інформація щодо підготовки і оформлення 
тез доповіді розміщено за лінком: 
https://cutt.ly/6F89Jb7  

 
Андрій Петренко,  
здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, групи СО-

20-Г1 спеціальності 016 

«Спеціальна освіта» ННІМП 

ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»,  

м.  Київ, Україна 

Науковий керівник: 

Віктор Гладуш,  

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 

 

Текст... (постановка проблеми, стан розробленості 

проблеми, мета дослідження, викладення основного матеріалу, 

висновки) 

Список використаних джерел 

 

ВИМОГИ ДО НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та 

номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу 

конференції латиницею (напр., Ivanov_1_tezy 

або Ivanov_1_stattja, Ivanov_1_zayavka). 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право 

редагування або відхилення матеріалу, який виконаний 

та оформлений з порушенням зазначених вище вимог. 

Участь у конференції безкоштовна 

 

 

Заявка 

на участь у ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Наука і молодь – 2022:  

пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 

І. П. __________________________________________ 

Назва 

ЗВО___________________________________________ 

Назва 

доповіді_________________________________________ 

Номер та назва 

секції___________________________________________ 

Телефон_________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

Форма участі у конференції(необхідне позначити) 

□ Виступ  □ Публікація тез  □ Публікація статті 

□ Участь без виступу та без публікації тез, статті 
 

В і д е о -к о н ф е р е н ц і я  відбудеться на 

платформі Zoom за посиланням: 

https://us04web.zoom.us/j/76732882296?pwd=dT

VreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09  

Ідентифікатор конференції: 767 3288 2296 

Код доступу: 1 

 

Онлайн-трансляція конференції буде відкрита 

на ютуб-каналі ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» за посиланням: 

https://youtu.be/N1LVe7QAZfc  
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

(http://www.umo.edu.ua) 

 

Навчально-науковий інститут менеджменту та 

психології (http://umo.edu.ua/institutes/imp) 

 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 

e-mail: 416_@uem.edu.ua 

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, 

I корп., 4 поверх, каб. 416 

 

mailto:416_@uem.edu.uat
https://cutt.ly/LFR7r5B
https://cutt.ly/CFR44rF
https://cutt.ly/6F89Jb7
https://us04web.zoom.us/j/76732882296?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/76732882296?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://youtu.be/N1LVe7QAZfc
http://www.umo.edu.ua/
http://umo.edu.ua/institutes/imp
mailto:416_@uem.edu.ua

