
НАЦІОНАЛЬНА	АКАДЕМІЯ	ПЕДАГОГІЧНИХ	НАУК	УКРАЇНИ	
ДЗВО	«УНІВЕРСИТЕТ	МЕНЕДЖМЕНТУ	ОСВІТИ»	
ДНУ	«ІНСТИТУТ	МОДЕРНІЗАЦІЇ	ЗМІСТУ	ОСВІТИ»	

ІНСТИТУТ	ІНФОРМАЦІЙНИХ	ТЕХНОЛОГІЙ	І	ЗАСОБІВ	НАВЧАННЯ	НАПН	УКРАЇНИ	
ВГО	«КОНСОРЦІУМ	ЗАКЛАДІВ	ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ	ОСВІТИ»	

УКРАЇНСЬКИЙ	ВІДКРИТИЙ	УНІВЕРСИТЕТ	ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ	ОСВІТИ	
ІНСТИТУТ	ПІДГОТОВКИ	КАДРІВ	ДЕРЖАВНОЇ	СЛУЖБИ	ЗАЙНЯТОСТІ	УКРАЇНИ	

ДУО	«АКАДЕМІЯ	ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ	ОСВІТИ»	
(м. Мінськ, Республіка Білорусь) 

ФУНДАЦІЯ	«ЦЕНТРАЛЬНО‐ЄВРОПЕЙСЬКА	АКАДЕМІЯ	НАВЧАНЬ	ТА	СЕРТИФІКАЦІЇ»	
(м. Бидгощ, Республіка Польща) 

БУХАРСЬКИЙ	ДЕРЖАВНИЙ	МЕДИЧНИЙ	ІНСТИТУТ	ІМЕНІ	АБУ	АЛІ	ІБН	СІНО	
(м. Бухара, Республіка Узбекистан)	

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ	ПЕДАГОГІЧНИЙ	УНІВЕРСИТЕТ	
(м. Баку, Азербайджанська Республіка)	
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КЛЮЧОВІ	ЗАХОДИ	ФОРУМУ	
 
 
 
 

 науково‐практична	 конференція	 «Відкрита	

освіта	у	суспільстві	знань»;	

 

 

 семінар‐практикум	 з	 питань	 діяльності	

Українського	 відкритого	 університету	

післядипломної	освіти;	

 

 

 виставка	 інноваційних	 доробків	 закладів	

післядипломної	освіти.	
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ	КОМІТЕТ	ФОРУМУ	
 

Кириченко	
Микола	
Олексійович	

ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 
філософії, професор, член-кореспондент Академії наук вищої 
освіти України (голова) (м. Київ, Україна) 

Олійник		
Віктор		
Васильович	

радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 
дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор (м. Київ, Україна) 

Клокар	
Наталія		
Іванівна	

перший проректор – проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 
доктор педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 

Отич		
Олена		
Миколаївна	

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних 
зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 
педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 

Алейнікова		
Олена	
Володимирівна		

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

Сорочан		
Тамара		
Михайлівна	

директор Центрального інституту післядипломної освіти 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 
педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 

Клочко		
Алла		
Олексіївна	

в. о. директора Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук (м. Київ, Україна) 

Завалевський	
Юрій	
Іванович	

в. о. директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 
доктор педагогічних наук, професор (м. Київ, Україна) 

Биков		
Валерій		
Юхимович	

директор Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України, дійсний член Національної академії 
педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор 
(м. Київ, Україна) 

Войтович	
Радмила	
Василівна	

ректор Інституту	 підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України, доктор наук з державного управління, 
професор (м. Київ, Україна) 

Монастирний	
Андрій	
Петрович	

ректор ДУО «Академія післядипломної освіти», кандидат 
фізико-математичних наук, доцент (м. Мінськ, Республіка 
Білорусь) 

Іноятов	
Амрілло	
Шодійович	

ректор Бухарського державного медичного інституту імені 
Абу Алі ібн Сіно, доктор медичних наук, професор (м. Бухара, 
Республіка Узбекистан) 

Заманов	
Асаф	огли		

проректор з науки та інновацій Азербайджанського 
державного педагогічного університету, доктор фізико-
математичних наук, професор (м. Баку, Азербайджанська 
Республіка)  

Смолінський	
Микола	
Володимирович	

президент Фундації «Центрально-Європейська академія 
навчань та сертифікації» (м. Бидгощ, Республіка Польща) 
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ПОРЯДОК	РОБОТИ	ФОРУМУ	
	

1	жовтня	2019	р.	
зал засідань Президії НАПН України,  
вул.	Січових	Стрільців,	52‐А,	корп.	1	

 

  9.00-10.00 Реєстрація учасників 

10.00-10.15 Урочисте відкриття Форуму 

10.15‐16.00	 Науково-практична конференція «Відкрита	освіта	у	
суспільстві	знань» 

10.15-12.30 Перша дискусійна панель 

12.30-13.00 Брифінг  

13.00‐14.00	 Обідня перерва 

14.00-16.00 Друга дискусійна панель 

 

2	жовтня	2019	р.	
зал засідань Президії НАПН України,  
вул.	Січових	Стрільців,	52‐А,	корп.	1	

 

		9.00‐10.00	 Ранкова кава  

10.00‐12.00	 Семінар-практикум з питань діяльності Українського 
відкритого університету післядипломної освіти 

12.00‐13.00	 Заключне пленарне засідання.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ		
 
 

Доповідь До 20 хвилин 

Інформація До 7 хвилин 

Повідомлення До 3 хвилин 
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УРОЧИСТЕ	ВІДКРИТТЯ	ФОРУМУ	
1	жовтня	2019	р.	

зал засідань Президії НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 1 

10.00–10.15	

ПРИВІТАННЯ	УЧАСНИКАМ	ФОРУМУ	

 
 

Кремень	 Василь	 Григорович,	 Президент НАПН 
України, доктор філософських наук, професор, дійсний 
член Національної академії наук України і Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна).	
 
 

Кириченко	 Микола	 Олексійович,	 ректор ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», доктор філософії, 
професор, член-кореспондент Академії наук вищої освіти 
України (м. Київ, Україна). 
 
 

Олійник	 Віктор	 Васильович,	 Президент 
Консорціуму закладів післядипломної освіти, Голова Ради 
ректорів «Українського Відкритого університету 
післядипломної педагогічної освіти», доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член Національної академії 
педагогічних наук України (м. Київ, Україна).  
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1	жовтня	2019	р.	

Науково‐практична	конференція		
«Відкрита	освіта	у	суспільстві	знань» 
зал засідань Президії НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 1 

10.15–12.30	
 

ПЕРША	ДИСКУСІЙНА	ПАНЕЛЬ	

Модератор:	Олійник	Віктор	Васильович,	
Президент Консорціуму закладів післядипломної освіти,  

Голова Ради ректорів «Українського Відкритого університету 
післядипломної педагогічної освіти», доктор педагогічних наук, професор,  

дійсний член Національної академії педагогічних наук України	
 

Кремень	 Василь	 Григорович,	 Президент	 НАПН	 України,	 доктор	
філософських	 наук,	 професор,	 дійсний	 член	 Національної	 академії	 наук	
України	і	Національної	академії	педагогічних	наук	України	(Україна)	
МОДЕРНІЗАЦІЯ	ОСВІТИ	УКРАЇНИ	В	КОНТЕКСТІ	ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ	ЗМІН 
 

Кириченко	 Микола	 Олексійович,	 ректор	 ДЗВО	 «Університет	
менеджменту	 освіти»,	 доктор	 філософії,	 професор,	 член‐кореспондент	
Академії	наук	вищої	освіти	України	(Україна)	
ІННОВАЦІЙНИЙ	ПОТЕНЦІАЛ	УНІВЕРСИТЕТУ	МЕНЕДЖМЕНТУ	ОСВІТИ	У	
ВІДКРИТОМУ	ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ	ІНФОРМАЦІЙНОМУ	СУСПІЛЬСТВІ	
 

Саух	 Петро	 Юрійович,	 член‐кореспондент	 Національної	 академії	
педагогічних	 наук	 України,	 академік‐секретар	 Відділення	 вищої	 освіти,	
доктор	філософських	наук,	професор	(Україна) 
ПРОБЛЕМИ	І	ПЕРСПЕКТИВИ	ОСВІТИ	ВПРОДОВЖ	ЖИТТЯ	В	КОНТЕКСТІ	
ЕКСПОНЕНЦІЙНИХ	ТЕХНОЛОГІЙ	
 

Биков	 Валерій	 Юхимович,	 директор	 Інституту	 інформаційних	
технологій	 і	 засобів	навчання	НАПН	України,	доктор	технічних	наук,	професор, 
дійсний	член	Національної	академії	педагогічних	наук	України	(Україна)	
ЦИФРОВА	ТРАНСФОРМАЦІЯ	ВІДКРИТОЇ	ОСВІТИ	СУСПІЛЬСТВА	4.0	
 

Войтович	 Радмила	 Василівна, ректор	 Інституту підготовки	
кадрів	 державної	 служби	 зайнятості	 України,	 доктор	 наук	 з	 державного	
управління,	професор	(Україна) 
ВІДКРИТА	ОСВІТА	ТА	СИЛЬНА	ДЕРЖАВА:	СИМЕТРИЧНІСТЬ	РОЗВИТКУ	
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Монастирний	 Андрій	 Петрович, ректор	 ДУО «Академія	
післядипломної	 освіти»,	 кандидат	 фізико‐математичних	 наук,	 доцент	
(Республіка	Білорусь)	
ЦИФРОВІ	 ТЕХНОЛОГІЇ	 І	 МЕРЕЖЕВІ	 ВЗАЄМОДІЇ	 У	 ДОДАТКОВІЙ	
ПЕДАГОГІЧНІЙ	ОСВІТІ	РЕСПУБЛІКИ	БІЛОРУСЬ	

Монастырный	 Андрей	 Петрович, ректор	 ГУО	 «Академия	
последипломного	 образования»,	 кандидат	 физико‐математических	 наук,	
доцент	(Республика	Беларусь)	
ЦИФРОВЫЕ	 ТЕХНОЛОГИИ	 И	 СЕТЕВОЕ	 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	 В	
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ	 ПЕДАГОГИЧЕСКОМ	 ОБРАЗОВАНИИ	 РЕСПУБЛИКИ	
БЕЛАРУСЬ	
 

Заманов	 Асаф	 огли,	 проректор	 з	 науки	 та	 інновацій	
Азербайджанського	 державного	 педагогічного	 університету,	 доктор	
фізико‐математичних	наук,	професор	(Азербайджанська	Республіка)	
БЕЗПЕРЕРВНА	 ОСВІТА	 В	 ІНФОРМАЦІЙНОМУ	 СУСПІЛЬСТВІ:	 РЕАЛІЇ,	
ПЕРСПЕКТИВИ	

Заманов	 Асаф	 оглы,	 проректор	 по	 науке	 и	 инновациям	
Азербайджанского	 государственного	 педагогического	 университета,	
доктор	 физико‐математических	 наук,	 профессор	 (Азербайджанськая	
Республика) 
НЕПРЕРЫВНОЕ	 ОБРАЗОВАНИЕ	 В	 ИНФОРМАЦИОННОМ	 ОБЩЕСТВЕ:	
РЕАЛИИ,	ПЕРСПЕКТИВЫ 
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БРИФІНГ	
зал засідань Президії НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 1 

12.30–13.00	
 

УЧАСНИКИ	БРИФІНГУ	
 

Кремень	 Василь	 Григорович,	 Президент НАПН України, 
доктор філософських наук, професор, дійсний член Національної 
академії наук України і Національної академії педагогічних наук 
України; 	
 

Кириченко	Микола	Олексійович,	ректор ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», доктор філософії, професор, член-
кореспондент Академії наук вищої освіти України;		
	

Олійник	 Віктор	 Васильович,	 Президент Консорціуму 
закладів післядипломної освіти, Голова Ради ректорів 
«Українського Відкритого університету післядипломної 
педагогічної освіти», доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член Національної академії педагогічних наук України.	
	

ПРЕДСТАВНИКИ	ПРЕСИ:	

«Урядовий	кур’єр»	

«Україна	молода»	

«Голос	України»	

«Освіта»	

«Освіта	і	суспільство»	

«Педагогічна	газета»	

«Освіта	України»	

«Рідна	школа»	

«Імідж	сучасного	педагога»	

«Директор	школи,	ліцею,	гімназії»	
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ДРУГА	ДИСКУСІЙНА	ПАНЕЛЬ	
зал засідань Президії НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 1 

14.00–16.00	

 
Модератор:	Клокар	Наталія	Іванівна,  

перший проректор – проректор з науково-педагогічної  
та навчальної роботи ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор 

 
 

Олешко	 Петро	 Степанович,	 ректор	 Волинського	 інституту	
післядипломної	педагогічної	освіти,	кандидат	історичних	наук,	доцент (м. Луцьк) 
ПІСЛЯДИПЛОМНА	 ПЕДАГОГІЧНА	 ОСВІТА	 РЕГІОНУ	 В	 УМОВАХ	
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ	
 

Доктор	 Катажина	 Бохенська‐Влостовська, ректор Вищої	 школи	
суспільних	наук	Pedagogium	(м.	Варшава,	Республіка	Польща) 
АКТИВНЕ	 НАВЧАННЯ	 ТА	 ПЛАНУВАННЯ	 ПРОЦЕСІВ	 В‐LEARNING	 У	
НАВЧАННІ	ДОРОСЛИХ:	АНАЛІЗ	МЕТОДІВ	ТА	ЕФЕКТИВНОСТІ	НА	ОСНОВІ	
АВТОРСЬКИХ	МЕТОДИЧНИХ	РІШЕНЬ	

Doktor	 Katarzyna	 Bocheńska‐Włostowska,	 rektor	 Pedagogium	Wyższa	
Szkoła	Nauk	Społecznych	w	Warszawie	(RP)	
AKTYWNE	 UCZENIE	 I	 PLANOWANIE	 PROCESÓW	 W	 B‐LEARNINGU	 W	
KSZTAŁCENIU	DOROSŁYCH.	ANALIZA	METOD	 I	EFEKTÓW	NA	PODSTAWIE	
AUTORSKICH	ROZWIĄZAŃ	METODYCZNYCH	
 

Курбанова	 Гулноз	 Негматівна,	 завідувач кафедри педагогіки, 
психології та мов Бухарського державного медичного інституту імені Абу 
Алі ібн Сіно, кандидат педагогічних наук, доцент (м. Бухара, Республіка 
Узбекистан) 
РОЗВИТОК	 ПРОФЕСІЙНОГО	 МИСЛЕННЯ	 ФАХІВЦІВ	 МЕДИЧНОЇ	 ГАЛУЗІ	
ЗАСОБАМИ	 ПЕДАГОГІЧНОГО	 СПІЛКУВАННЯ	 В	 УМОВАХ	 НЕПЕРЕРВНОЇ	
ОСВІТИ	

Курбанова	 Гулноз	 Негматовна, заведующая кафедры педагогики, 
психологии и языков Бухарского государственного медицинского 
университета имени Абу Али ибн Сино, кандидат педагогических наук, 
доцент (г. Бухара, Республика Узбекистан) 
РАЗВИТИЕ	 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	 МЫШЛЕНИЯ	 СПЕЦИАЛИСТОВ	
МЕДИЦИНСКОЙ	 ОТРАСЛИ	 ПОСРЕДСТВОМ	 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО	
ОБЩЕНИЯ	В	УСЛОВИЯХ	НЕПРЕРЫВНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
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Йоханнес	 Малєрбе, доктор	 теософських	 наук,	 проректор	 з	
академічної	 роботи	 Південно‐Африканської	 теологічної	 семінарії	
(м.	Преторія,	Південно‐Африканська	Республіка) 
МЕНТОРСТВО	 ЯК	 ПРОВІДНИЙ	 ПРИНЦИП	 ПІДГОТОВКИ	 ЗДОБУВАЧІВ	
ВИЩОЇ	ОСВІТИ	ЗА	ДИСТАНЦІЙНОЮ	ФОРМОЮ	НАВЧАННЯ	У	ПРИВАТНИХ	
ЗАКЛАДАХ	ОСВІТИ	ПІВДЕНО‐АФРИКАНСЬКОЇ	РЕСПУБЛІКИ	(онлайн) 

Johannes	Mahlerbe, Hab.	Dr.	of	Theology,	the	Head	of	Academics	of	South‐
African	Theological	Seminary	(Pretoria,	Republic	of	South	Africa) 
MENTORSHIP	 AS	 A	 KEY	 PRINCIPLE	 FOR	 THE	 TRAINING	 OF	 APPLICANTS	
FOR	 HIGHER	 EDUCATION	 IN	 DISTANCE	 LEARNING	 AT	 PRIVATE	
EDUCATIONAL	 INSTITUTIONS	 OF	 THE	 REPUBLIC	 OF	 SOUTH	 AFRICA	
(online)	
 

Смолінський	 Микола	 Володимирович,	 президент	 Фундації	
«Центрально‐Європейська	 академія	 навчань	 та	 сертифікації»	 (м.	Бидгощ,	
Республіка	Польща) 
ПІСЛЯДИПЛОМНА	 ОСВІТА	 ТА	 ЇЇ	 РОЛЬ	 У	 ФОРМУВАННІ	 І	 РОЗВИТКУ	
М’ЯКИХ	НАВИЧОК	ФАХІВЦІВ	
 

Гончаренко	 Наталія	 Миколаївна, заступник	 директора	 ДНУ	
«Інститут	 модернізації	 змісту	 освіти»,	 кандидат	 психологічних	 наук	
(м.	Київ)	
НОРМАТИВНО‐ПРАВОВЕ	РЕГУЛЮВАННЯ	ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ	ПЕДАГОГІЧНОЇ	
ОСВІТИ	В	УМОВАХ	РЕФОРМ	
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Наукова	дискусія	з	обговорення	доповідей	
15.00–16.00		

 

УЧАСНИКИ	НАУКОВОЇ	ДИСКУСІЇ:	
 

ДЗВО	«Університет	менеджменту	освіти»	
 

Кириченко	 Микола	 Олексійович,	 ректор, член-кореспондент Академії 
наук вищої освіти України, доктор філософії, професор. 
Клокар	 Наталія	 Іванівна,	 перший проректор – проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор. 
Олійник	Віктор	Васильович,	радник ректора, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України. 
Отич	 Олена	 Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та 
міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор.	
Спірін	 Олег	 Михайлович,	 проректор з цифровізації освітньо-наукової 
діяльності, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор. 
 

Центральний	інститут	післядипломної	освіти	
 

Сорочан	Тамара	Михайлівна,	директор, доктор педагогічних наук, професор. 
Карташова	 Любов	 Андріївна, заступник директора з дистанційного 
навчання, доктор педагогічних наук, професор. 
Андрос	 Мирослав	 Євгенійович, старший виклад кафедри відкритих 
освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій. 
Антонюк	Людмила	Анатоліївна, старший викладач кафедри професійної 
і вищої освіти.  
Базелюк	Василь	Григорович, доцент кафедри професійної і вищої освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент. 
Бондарчук	 Олена	 Іванівна, завідувач кафедри психології управління, 
доктор психологічних наук, професор. 
Василюк	 Алла	 Володимирівна, професор кафедри професійної і вищої 
освіти, доктор педагогічних наук, доцент. 
Горова	 Олена	 Олександрівна, професор кафедри психології управління, 
доктор психологічних наук, доцент. 
Киричук	Валерій	Олександрович, доцент кафедри психології управління, 
кандидат педагогічних наук, доцент. 
Ляхоцька	 Лариса	 Леонідівна, професор кафедри відкритих освітніх 
систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат 
педагогічних наук, доцент. 
Москальов	 Максим	 Володимирович, доцент кафедри психології 
управління, кандидат психологічних наук. 
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Москальова	Алла	Степанівна, професор кафедри психології управління, 
кандидат психологічних наук, доцент. 
Пащенко	 Ольга	 Василівна, доцент кафедри професійної і вищої освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент. 
Петренко	Лариса	Михайлівна, старший науковий співробітник кафедри 
професійної і вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор. 
Пінчук	 Наталія	 Іванівна, доцент кафедри психології управління, 
кандидат психологічних наук, доцент. 
Пустовалов	 Іван	 Вікторович, доцент кафедри психології управління, 
кандидат психологічних наук. 
Сергеєва	 Лариса	 Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої 
освіти, доктор педагогічних наук, професор. 
Скрипник	Марина	 Іванівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих, 
кандидат педагогічних наук, доцент. 
 

Навчально‐науковий	інститут	менеджменту	та	психології		
 

Алейнікова	 Олена	 Володимирівна,	директор, доктор наук з державного 
управління, професор. 
Фещенко	Олена	Леонідівна, заступник директора з науково-педагогічної 
та навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент. 
Ануфрієва	Оксана	Леонідівна, завідувач аспірантури, професор кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Брусєнцева	 Ольга	 Анатоліївна, старший викладач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту. 
Брюховецька	 Олександра	 Вікторівна, професор кафедри психології та 
особистісного розвитку, доктор психологічних наук, доцент. 
Бурлаєнко	Тетяна	Іванівна, завідувач кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Валевська	 Марія	 Олексіївна, старший лаборант кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту. 
Гусєв	 Андрій	 Ігоревич, доцент кафедри психології та особистісного 
розвитку, кандидат психологічних наук, доцент. 
Діденко	 Марина	 Сергіївна, старший викладач кафедри психології та 
особистісного розвитку, кандидат психологічних наук. 
Іванова	 Валентина	 Василівна, професор кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту, доктор економічних наук, професор. 
Лушин	 Павло	 Володимирович, завідувач кафедри психології та 
особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор. 
Морозова	 Марина	 Едуардівна, доцент кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.  
Мухіна	 Любов	 Яківна, методист вищої категорії кафедри психології та 
особистісного розвитку. 
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Сухенко	 Яна	 Валеріївна, доцент кафедри психології та особистісного 
розвитку, кандидат психологічних наук, доцент. 
Хілько	 Світлана	 Олександрівна, доцент кафедри психології та 
особистісного розвитку, кандидат психологічних наук. 
Чаусова	 Тетяна	 Володимирівна, доцент кафедри психології та 
особистісного розвитку, кандидат психологічних наук, доцент.; 
Шевченко	 Світлана	 Вікторівна, доцент кафедри психології та 
особистісного розвитку, кандидат психологічних наук. 
 

Білоцерківський	інститут	неперервної	професійної	освіти	
 

Верченко	Надія	Вікторівна, вчений секретар, кандидат біологічних наук, доцент.  
Коваль	 Дмитро	 Олександрович,	 завідувач відділу інформаційно-
технічного забезпечення навчального процесу.	
Коваль	 Лариса	 Євгенівна,	 старший викладач кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту.  
Лукіянчук	 Алла	 Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту, кандидат психологічних наук, доцент. 
Торба	 Наталія	 Григорівна, доцент кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту, кандидат психологічних наук, доцент.	
Харагірло	Віра	Григорівна, в. о. завідувача кафедри педагогіки, психології 
та менеджменту. 
 

Науковий	відділ	Університету	
 

Отамась	Інна	Григорівна,	начальник відділу, кандидат історичних наук.  
Острянська	 Олена	 Анатоліївна, доцент відділу, кандидат педагогічних 
наук, доцент. 
 

Аспіранти	Університету	
 

Братищенко	Ірина	Вікторівна; Кулаєва	Тетяна	Валеріївна.  
 

Президія	Національної	академії	педагогічних	наук	України	
 

Ткаченко	Лідія	 Іванівна,	завідувач сектору науково-аналітичної обробки та 
поширення інформації Президії НАПН України, кандидат педагогічних наук.  
Біла	Ірина	Миколаївна, вчений секретар Відділення психології НАПН України. 
 

Підвідомчі	установи	НАПН	України	
 

Биков	Валерій	Юхимович директор Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання НАПН України, дійсний член Національної академії 
педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор. 
Бондаревська	 Ірина	 Олегівна, старший науковий співробітник, доцент 
Інституту соціальної та політичної психології.  
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Карамушка	 Людмила	 Миколаївна, заступник директора Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 
Чудакова	 Віра	 Петрівна, старший науковий співробітник Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук.  
 

ДНУ	«Інститут	модернізації	змісту	освіти»	НАПН	України	
 

Василашко	Ірина	Павлівна, завідувач сектору підготовки вчителів STEM-
освіти відділу STEM-освіти. 
Власюк	Оксана	Анатоліївна, старший науковий співробітник. 
Гончаренко	 Наталія	 Миколаївна,	 заступник директора, кандидат 
психологічних наук. 
Дараган	 Тетяна	Петрівна, завідувач сектора освіти в галузях природничо-
математичної, аграрної та економічної освіти відділу модернізації вищої освіти. 
Коломоєць	Галина	Анатоліївна, науковий співробітник. 
Тимошенко	Наталія	Іванівна, методист вищої категорії. 
Флярковська	 Ольга	 Василівна, начальник відділу психологічного 
супроводу та соціально-педагогічної роботи. 
Шапошніков	Костянтин	Сергійович, начальник відділу модернізації вищої освіти. 
 

Мала	академія	наук	України	
 

Киричук	Людмила	Євгеніївна, науковий співробітник. 
 

Регіональні	заклади	післядипломної	педагогічної	освіти	
 

Білик	 Надія	 Іванівна, професор кафедри педагогічної майстерності та 
інклюзивної освіти, головний редактор електронного наукового фахового 
журналу «Імідж сучасного педагога» Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. 
Жорова	 Ірина	 Ярославівна,	 проректор з наукової роботи, член-
кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, професор 
кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», доктор педагогічних наук, доцент.	
Кінах	 Неля	 Володимирівна, доцент кафедри педагогіки і психології 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Клепко	Сергій	Федорович, проректор з наукової роботи Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. 
Ковальова	Світлана	Василівна, завідувач кафедри Київського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
Коптіла	 Юлія	 Михайлівна, методист Київського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
Олешко	 Петро	 Степанович, ректор Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Чуркіна	 Вікторія	 Григорівна, доцент кафедри виховання й розвитку 
особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 
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Заклади	вищої	освіти	
 

Балахтар	Валентина	Візіторівна, доцент кафедри педагогіки та соціальної 
роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  
Барчі	 Беата	 Василівна, старший викладач Мукачівського державного 
університету.  
Бахмат	 Наталія	 Валеріївна, професор кафедри теорії та методик 
початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з наукової 
роботи та інформатизації освітнього процесу Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. 
Войтович	Радмила	Василівна, ректор Інституту	підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, професор. 
Гірник	Андрій	Миколайович, професор НУ «Києво-Могилянська академія». 
Гладкова	 Валентина	 Миколаївна, професор кафедри управління 
Київського університету імені Бориса Грінченка.  
Демків	 Анна	 Миколаївна, старший викладач-методист Інституту 
державного управління у сфері цивільного захисту.  
Іванова	 Вікторія	 Вікторівна, доцент кафедри теорії та методики 
дошкільної освіти Мукачівського державного університету. 
Каньоса	Наталія	Григорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 
освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Макаренко	Леся	Леонідівна, професор, професор кафедри інформаційних 
систем і технологій Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. 
Марусинець	Мар'яна	Михайлівна, професор Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова.  
Москаленко	 Алла	Миколаївна, заступник декана факультету психології, 
доцент кафедри педагогіки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
Мішкулинець	Олена	Олексіївна, викладач психолого-педагогічних дисциплін 
гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету. 
Овдієнко	 Ірина	 Михайлівна, доцент кафедри педагогіки і психології 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Отич	Дарія	Дмитрівна, доцент кафедри загальної і соціальної психології та 
психотерапії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Паньковець	 Віталій	 Леонідович,	 доцент кафедри соціальної психології 
Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка 
Пермінова	Людмила	Аркадіївна, завідувач Центру післядипломної освіти 
Херсонського державного університету.  
Певсе	 Андрея	 Андріївна, викладач кафедри філології (українське 
відділення) Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. 
Пислиця	 Анна	 Віталіївна, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
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Проскурка	 Наталія	 Миколаївна, старший викладач Національного 
авіаційного університету. 
Самодумська	 Олена	 Львівна, докторант кафедри освіти та управління 
навчальним закладом Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). 
Сингаївська	 Ірина	 Валентинівна, директор навчально-наукового 
інституту психології університету «КРОК». 
Слабко	 Володимир	 Миколайович, завідувач кафедри освіти дорослих, 
професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Смирнова	Ірина	Михайлівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи 
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія». 
Співак	 Любов	 Миколаївна, професор Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. 
Стеценко	 Володимир	 Іванович, старший викладач ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Стрельник	 Ольга	 Олександрівна, викладач кафедри германських і 
романських мов Київського національного лінгвістичного університету. 
Тягур	 Любомира	 Миронівна, викладач гуманітарно-педагогічного 
коледжу Мукачівського державного університету.  
Тягур	 Василь	 Михайлович, заступник директора гуманітарно-
педагогічного коледжу Мукачівського державного університету.  
Шамне	 Анжеліка, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. 
Щотка	 Оксана	 Петрівна, завідувач кафедри психології Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя.  
 

Заклади	освіти	та	центри	
 

Букач	Антоніна	Василівна, директор Академії цифрового розвитку. 
Вовченко	Микола, тренер Центру НЛП Миколи Вовченко. 
Волошанiвська	Ольга, директор приватної школи.  
Зоіна	Вікторія	Іванівна, заступник директора з НВР Зазимського навчально-
виховного об’єднання. 
Іванов	Іван	Юрійович, керівник, тренер Центру нової освіти Івана Іванова. 
Павлюк	Оксана	Дмитрівна, практичний психолог ДНЗ «КЦПТО». 
Петрик	 Галина	 Юріївна, методист, керівник проектів спеціалізованого 
загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Академія сучасної 
освіти», м. Київ.  
 

Громадські	організації	
	
Жорнова	 Олена	 Іллівна, професор Громадської організації «Академія 
моніторингу і експертизи», доктор педагогічних наук.  
Жорнова	 Ольга	 Іллівна, професор Громадської організації «Академія 
моніторингу і експертизи», доктор педагогічних наук. 
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РЕСПУБЛІКА	УЗБЕКИСТАН	
	

Національний	університет	Узбекистану	імені	М.	Улугбека	
 

Мухамедова	 Дільбар	 Гагурджанівна, завідувач кафедри психології, 
доктор психологічних наук, професор;  
Мухамедова	Дильбар	Гагурджановна, заведующая кафедры психологии, 
доктор психологических наук, профессор. 
 

Ташкентський	державний	педагогічний	університет	імені	Нізамі	
 

Абдуллаєва	 Барно	 Сайфіддінівна, проректор з науки, доктор 
педагогічних наук, професор;  
Абдуллаева	 Барно	 Сайфиддиновна, проректор по науке, доктор 
педагогических наук, профессор.  
 

Абдуллаєва	 Дільбар	 Убайдуллаївна, заступник декана факультету 
педагогіки та психології;  
Абдуллаева	 Дильбар	 Убайдуллаевна, заместитель декана факультета 
педагогики и психологии. 
	

Акрамов	Мірмухсін	Рахматович, PhD з психологічних наук;  
Акрамов	Мирмухсин	Рахматович, PhD по психологическим наукам. 
	

Алімова	Гульчехра	Кабулівна, доцент кафедри психології;  
Алимова	Гульчехра	Кабуловна, доцент кафедры психологии. 
 

Бафаєв	Мухіддін	Мухаммадович, викладач кафедри психології;  
Бафаев	Мухиддин	Мухаммадович, преподаватель кафедры психологии. 
 

Гайібова	Наргіза	Анорбаївна, старший викладач кафедри психології;  
Гайибова	 Наргиза	 Анорбаевна, старший преподаватель кафедры 
психологии. 
 

Джалілова	Сабохат	Халілівна, кандидат психологічних наук, доцент;  
Джалилова	Сабохат	Халиловна, кандидат психологических наук, доцент. 
 

Ергашев	 Ділшод	 Унарович, проректор з навчальних питань, кандидат 
педагогічних наук, доцент;  
Эргашев	 Дилшод	 Унарович, проректор по учебным вопросам, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
 

Ісмаілова	Нурджахон	Зухриддінівна, в. о. доцента кафедри психології;  
Исмаилова	 Нурджахон	 Зухриддиновна, и. о. доцента кафедры 
психологии. 
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Кадиров	 Хайот	Шарипович, декан факультету педагогіки та психології, 
PhD педагогіки, доцент;  
Кадыров	 Хаёт	Шарипович, декан факультета педагогики и психологии, 
PhD педагогики, доцент. 
 

Камілова	Нодіра	Гайратівна, кандидат психологічних наук, доцент;  
Камилова	Нодира	Гайратовна, кандидат психологических наук, доцент. 
 

Кудратова	Лола	Равшан	кизи, студентка;  
Кудратова	Лола	Равшан	кизи, студентка. 
 

Махмудова	Ділором	Ахмадівна, доцент кафедри психології;  
Махмудова	Дилором	Ахмадовна, доцент кафедры психологии. 
 

Мірзаєв	Олім	Сафарович, викладач кафедри психології;  
Мирзаев	Олим	Сафарович, преподаватель кафедры психологии. 
 

Мірсамікова	 Рано	 Ісмаілжанівна, начальник відділу кадрів, кандидат 
педагогічних наук;  
Мирсамикова	Рано	Исмаилжановна, начальник отдела кадров, кандидат 
педагогических наук. 
 

Нігматулліна	Лілія	Аліївна, старший викладач кафедри психології;  
Нигматуллина	Лилия	Алиевна, старший преподаватель кафедры психологии. 
 

Нішанова	Заміра	Таскараївна, доктор психологічних наук, професор;  
Нишанова	Замира	Таскараевна, доктор психологических наук, профессор. 
 

Панфьорова	 Ірина	 Віталіївна, начальник відділу міжнародного 
співробітництва, кандидат педагогічних наук. 
Панферова	 Ирина	 Витальевна, начальник отдела международного 
сотрудничества, кандидат педагогических наук. 	
 

Парпієва	Шахноза	Абдуллаївна,	викладач кафедри психології;  
Парпиева	Шахноза	Абдуллаевна, преподаватель кафедры психологии. 
 

Саломонова	Тамілла	Хікматівна, викладач кафедри психології;  
Саломонова	Тамилла	Хикматовна, преподаватель кафедры психологии. 
 

Саттарова	Шахноза, викладач кафедри психології;  
Саттарова	Шахноза, преподаватель кафедры психологии. 
 

Турсунова	Гульчехра	Шоахрорівна, викладач кафедри психології;  
Турсунова	Гульчехра	Шоахроровна, преподаватель кафедры психологии. 
 

Убайдуллаєв	Нуриддін	Тахирович, викладач кафедри психології;  
Убайдуллаев	Нуриддин	Тахирович, преподаватель кафедры психологии. 
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Умарова	Озода	Хамідуллаївна, викладач кафедри психології;  
Умарова	Озода	Хамидуллаевна, преподаватель кафедры психологии. 
 

Файзуллаєва	Айдін	Саїдбоситівна, викладач кафедри психології;  
Файзуллаева	Айдин	Саидбоситовна, преподаватель кафедры психологии. 
	

Халілова	 Наргіза	 Ікромаліївна, завідувач кафедри психології, кандидат 
психологічних наук, доцент;  
Халилова	 Наргиза	 Икромалиевна, заведующая кафедры психологии, 
кандидат психологических наук, доцент. 
	

Хідойходжаєва	Хілола	Тахирівна, викладач кафедри психології;  
Хидойходжаева	Хилола	Тахировна, преподаватель кафедры психологии. 
	

Хужаєв	Аліжон, начальник навчального відділу;  
Хужаев	Алижон, начальник учебного отдела. 
	

Шаріпов	Шавкат	Сафарович, ректор, доктор педагогічних наук, професор;  
Шарипов	Шавкат	Сафарович, ректор, доктор педагогических наук, профессор. 
 

Бухарський	державний	університет	
 

Ісматова	Ділафруз, викладач кафедри психології;		
Исматова	Дилафруз, преподаватель кафедры психологии. 
	

Мамуров	 Бахадир	 Бахшуллайович, декан факультету спорту, доктор 
педагогічних наук, доцент;		
Мамуров	 Бахадыр	 Бахшуллаевич,	 декан факультета спорта, доктор 
педагогических наук, доцент. 
	

Санакулова	Нігора	Сабірджанівна, магістрант кафедри психології;		
Санакулова	Нигора	Сабирджановна, магистрант кафедры психологии. 
	

Файзієва	Уміда	Асадівна, викладач кафедри педагогіки;		
Файзиева	Умида	Асадовна, преподаватель кафедры педагогики. 
	

Бухарський	державний	медичний	інститут	імені	Абу	Алі	ібн	Сіно	
 
Жарилкасинова	 Гаухар	 Жанузаківна, перший проректор, проректор з 
навчальної та виховної роботи, кандидат медичних наук, доцент;		
Жарылкасынова	Гаухар	Жанузаковна, первый проректор, проректор по 
учебной и воспитательной работе, кандидат медицинских наук, доцент. 
	

Іноятов	Амрілло	Шодійович, ректор, доктор медичних наук, професор;		
Иноятов	 Амрилло	 Шодиевич, ректор, доктор медицинских наук, 
профессор. 
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Курбанов	 Іхтійор	Хікматович, викладач кафедри педагогіки, психології 
та мов;		
Курбанов	 Ихтиёр	 Хикматович, преподаватель кафедры педагогики, 
психологии и языков. 
	

Курбанова	Гулноз	Негматівна,	завідувач кафедри педагогіки, психології 
та мов, кандидат педагогічних наук, доцент;	
Курбанова	 Гулноз	 Негматовна, заведующая кафедры педагогики, 
психологии и языков, кандидат педагогических наук, доцент. 
	

Нуралієв	 Неккадам	 Абдуллайович,	 проректор з наукової роботи та 
інновацій, доктор медичних наук, професор;		
Нуралиев	 Неккадам	 Абдуллаевич,	 проректор по научной работе и 
инновациям, доктор медицинских наук, профессор. 
	

Хамраев	Аліжон	Рузікулович, викладач кафедри педагогіки, психології та 
мов, доцент кафедри початкового навчання, кандидат педагогічних наук;		
Хамраев	 Алижон	 Рузикулович, преподаватель кафедры педагогики, 
психологии и языков, доцент кафедры начального обучения, кандидат 
педагогических наук. 
	

Юлдашева	 Машхур	 Музаффарівна, викладач кафедри педагогіки, 
психології та мов;		
Юлдашева	Машхур	Музаффаровна, преподаватель кафедры педагогики, 
психологии и языков. 
 

Бухарський	інженерно‐технічний	інститут	
 
Раджабова	Уміда, психолог;  
Раджабова	Умида, психолог. 
 

Інститут	удосконалення	педагогічних	кадрів	
народної	освіти	імені	А.	Авлані	

 

Норкузієв	Доніяр	Бахтиярович, старший викладач;  
Норкузиев	Донияр	Бахтиярович, старший преподаватель.  
 

Заклади	загальної	середньої	освіти	та	центри	
 

Болтаєв	Сардор	Ібатович, психолог Ташкентської школи № 243;  
Болтаев	Сардор	Ибатович, психолог Ташкентской школы № 243. 
	

Давронова	 Дільдора	 Саідівна, PhD з педагогічних наук Університету 
світових мов;  
Давронова	 Дильдора	 Саидовна, PhD по педагогическим наукам 
Университета мировых языков.  
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Джаббаров	 Хазрат	 Хусенович, співробітник Республіканського 
духовного центру при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан;  
Джаббаров	 Хазрат	 Хусенович, сотрудник Республиканского духовного 
центра при Кабинете Министров Республики Узбекистан.  
	

Саттарова	Лобар, психолог Міської лікарні м. Бухара;  
Саттарова	Лобар, психолог Городской больницы г. Бухара. 
	

Томчані	 Людмила	 Вадимівна, старший викладач кафедри гуманітарно-
економічних дисциплін Туринського політехнічного університету 
м. Ташкент. 
Томчани	 Людмила	 Вадимовна, старший преподаватель кафедры 
гуманитарно-экономических дисциплин Туринского политехнического 
университета г. Ташкент.	
	

Туляганова	 Гульноз	 Олім	 кизи, викладач кафедри психології 
Ташкентського фінансового інституту;  
Туляганова	 Гульноз	 Олим	 кизи,	 преподаватель кафедры психологии 
Ташкентского финансового института.  
	

Шадієв	Феруз	Джахонович, старший вихователь школи-інтернату № 123 
м. Бухара;  
Шадиев	 Феруз	 Джахонович, старший воспитатель школы-интерната 
№ 123 г. Бухара. 
 

Вища	школа	суспільних	наук	Pedagogium	у	Варшаві	
 

Доктор	 Катажина	 Бохенська‐Влостовська, ректор Вищої школи 
суспільних наук Pedagogium (Республіка Польща);  
Doktor	Katarzyna	Bocheńska‐Włostowska,	rektor Pedagogium Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych w Warszawie (RP).  
 
Вальчак	 Міхал, канцлер Вищої школи суспільних наук Pedagogium у 
Варшаві (м. Варшава, Республіка Польща). 
Walczak	 Michał, кanclerz	 Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w 
Warszawie (RP). 
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2	жовтня	2019	р.	

Семінар‐практикум	з	питань	діяльності	
Українського	відкритого	університету	

післядипломної	освіти		
зал засідань Президії НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 1 

10.00–12.00	
 

Модератор:	Спірін	Олег	Михайлович,	
проректор з цифровізації освітньо-наукової діяльності ДЗВО «УМО»,  

член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор	
 
 

1. Запровадження в практику освіти дорослих альтернативних 
моделей професійного та особистісного розвитку фахівців. 

СПІКЕР – Н.	І.	Клокар, перший	проректор	–		
проректор	з	науково‐педагогічної		

та	навчальної	роботи	ДЗВО	«УМО»,	
доктор	педагогічних	наук,	професор	

 
 

2. Український відкритий університет післядипломної освіти 
(УВУПО) – інноваційна модель професійного розвитку фахівців. 

СПІКЕР – Т.	М.	Сорочан, директор	ЦІПО	ДЗВО	«УМО»,		
доктор	педагогічних	наук,	професор	

 
 Безперервне навчання слухачів в умовах освітнього середовища 

УВУПО. 
 Управління освітнім процесом на порталі УВУПО. 
 Освітня діяльність віртуальних кафедр. 
 Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в УВУПО. 

 
 

3. Цифрова система управління навчанням в УВУПО. 

СПІКЕР – Л.	А.	Карташова, заступник	директора		
з	дистанційного	навчання	ЦІПО	ДЗВО	«УМО»,		

доктор	педагогічних	наук,	професор	
 

 Особливості організації освітньої системи в УВУПО. 
 Електронні освітні ресурси як складник управління системою 

навчання в УВУПО. 
 Організаційно-методичне забезпечення системи управління 

навчанням в УВУПО. 
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ЗАКЛЮЧНЕ	ПЛЕНАРНЕ	ЗАСІДАННЯ	
зал засідань Президії НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 1 

 
12.00–13.00	

 
 
 

МОДЕРАТОРИ:	
 
 

Кириченко	 Микола	 Олексійович,	 ректор ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», доктор філософії, 
професор, член-кореспондент Академії наук вищої освіти 
України (м. Київ, Україна). 
 
 
 

Олійник	 Віктор	 Васильович,	 Президент 
Консорціуму закладів післядипломної освіти, Голова Ради 
ректорів «Українського Відкритого університету 
післядипломної педагогічної освіти», доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член Національної академії 
педагогічних наук України (м. Київ, Україна).	
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