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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

«УНІВЕРСИТЕТ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  

МІСІЯ, ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ» 

 

30 листопада 2018 року 

 

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників круглого столу 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая», Київ, 

пров. Магнітогорський, 3, 

конференц-зала МНТУ (ауд. 32) 

 

10.00 – 12.00 Перша панель засідання круглого столу  

 

12.00 – 12.30 Кава-брейк 

 

12.30 – 14.00 Друга панель засідання круглого столу  

 

14.00 – 14.30 Обговорення та дискусії, підведення підсумків. 

 

 

Регламент виступів: 

 

Виступ на круглому столі – 10–12 хвилин 

Обговорення виступу – до 7–10 хвилин. 

 

Робоча мова круглого столу – українська 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ: 

 

1. Університет як суспільний феномен світової цивілізації. 

2. Сучасний університет: тенденції, моделі, стратегії розвитку.  

3. Управління якістю університетської освіти: досвід та інновації. 

4. Розвиток недержавних університетів в Україні: нормативно-правові, 

організаційні, психолого-педагогічні проблеми. 

5. Сучасний освітній менеджмент в університеті: економічні та 

організаційні засоби реалізації в Україні, Європі, світі. 

6. Університетська автономія, студентське самоврядування та захист прав 

студентів як складові демократизації сучасної університетської освіти.  
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Відкриття круглого столу: 

Худолей Вероніка Юріївна, ректор ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доктор економічних наук, 

професор 

Модератор круглого столу: 

Калінічева Галина Іванівна, проректор з науково-методичної роботи 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая», кандидат історичних наук, доцент 

 

ПЕРША ПАНЕЛЬ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

10.00–12.00 

Виступи: 
 

Ушакова Ніна Миколаївна, кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри управлінських технологій Університету «КРОК», Почесний 

Голова Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти (м. Київ) 

Корпоративна соціальна відповідальність освіти як гарантія 

забезпечення якості освітньої діяльності 
 

Казакевич Ольга Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент, 

директор Центру моніторингу якості освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) 

Система моніторингу якості освіти в педагогічному університеті: 

досвід та інновації 
 

Гриценко Володимир Ілліч, член-кореспондент Національної Академії 

наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, директор 

Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та 

систем Національної Академії наук України (м. Київ) 

Інтелектуалізація процесу підготовки фахівців з інформаційно-

комунікаційних технологій 
 

Красильникова Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти Хмельницького 

національного університету (м. Хмельницький) 

Дорожня карта покращення якості вищої освіти Хмельницького 

національного університету 
 

Лукін Сергій Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, директор 

Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій при Київській облдержадміністрації (м. Київ) 

Оцінка якості процесу надання освітніх послуг. Сервісний аспект 
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Перевозова Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ) 

Стратегія поетапного впровадження елементів дуальної форми 

освіти в навчальний процес закладів вищої освіти (на прикладі Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу) 
 

Давліканова Олена, координатор проектів Представництва Фонду імені 

Фрідріха Еберта в Україні (м. Київ) 

Проблеми впровадження дуальної освіти в Україні з огляду на 

структурні зміни ринків праці в контексті Індустрії 4.0 

 

Видолоб Дмитро Вікторович, виконавчий директор Асоціації 

навчальних закладів України приватної форми власності (м. Київ) 

Проблеми впровадження дуальної освіти в Україні 

 

 

ДРУГА ПАНЕЛЬ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

12.30–14.00 

 

Яцишин Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії 

педагогічних наук України (м. Київ) 

Основні напрями розбудови віртуального іміджу науково-

педагогічних працівників 

Соснін Олександр Васильович, доктор політичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, професор Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України (м. Київ) 

Технократичні впливи на організацію науково-освітньої діяльності 

університету 
 

Винославська Олена Василівна, кандидат психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології і педагогіки Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (м. Київ) 

Проблеми імплементації інформаційно-комунікаційних технологій у 

просторі вищої освіти 
 

Іванова Ірина В’ячеславівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри технологій управління Навчально-наукового інституту неперервної 

освіти Національного авіаційного університету (м. Київ) 

Проактивна позиція університетів у реалізації соціальної 

відповідальності 
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Сацький Павло Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет  імені Вадима Гетьмана» (м. Київ) 

Роль вивчення суспільствознавчих дисциплін у формуванні 

громадянської свідомості й соціальних компетентностей у студентів 

 

Кісілюк Едуард Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх 

справ (м. Київ) 

Роль академічного інбридингу в кадровій політиці університету 

 

Глушко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, начальник відділу 

навчально-виховної роботи, доцент кафедри філософії і суспільно-гуманітарних 

наук ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м. Київ) 

Студентське самоврядування та захист прав студентів як складові 

демократизації сучасної університетської освіти 

 
 

В ОБГОВОРЕННІ ВИСТУПІВ ТА ДИСКУСІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

 

Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, професор, ректор 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ) 

 Кухтик Тамара Василівна, доктор технічних наук, професор, ректор 

Донбаського інституту техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Краматорськ) 

   Дуальна освіта як фактор професійної соціалізації майбутнього 

фахівця 
 

Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, 

проректор з науково-методичної роботи ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Якість університетської освіти як чинник національної безпеки 
 

Гнатюк Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор 

Луцького біотехнічного інституту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Луцьк) 

Студентське самоврядування як вагомий фактор у формуванні 

громадської активності студентської молоді 
 

 Лавриненко Сергій Іванович, кандидат географічних наук, доцент, 

ректор Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Полтава) 

Компетентнісний підхід як ключова домінанта в контексті системних 

змін в умовах інтернаціоналізації вищої освіти 
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Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, 

академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри слов’янської 

філології Камянець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (м. Камянець-Подільський) 

Концепція класичного університету та перспективи гуманітарної 

освіти в Україні 
 

Барильська Тетяна Антонівна, начальник відділу навчально-

організаційної роботи, доцент ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Організація освітнього процесу в приватному закладі вищої освіти із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій: здобутки та 

перспективи розвитку 
 

Горохова Людмила Петрівна, директор Української асоціації з розвитку 

менеджменту та бізнес-освіти (м. Київ) 

 

Євтюкова Ірина Олегівна, в. о. начальника науково-методичного відділу 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Київ) 

Наукова діяльність студентів як складова забезпечення якості 

університетської освіти 

 

Желавський Олег Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор 

Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і 

підприємництва» (м. Хмельницький)  

 

Заліток Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, директор наукової бібліотеки ПВНЗ «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ)  

Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету в 

сучасний освітній простір 

 

Засєкін Артур Анатолійович, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри гуманітарних дисциплін Луцького біотехнічного інституту ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Луцьк) 

Психологічні аспекти студентського самоврядування 

 

Земка Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

(м. Глухів) 

Дослідницький компонент у професійній підготовці майбутніх 

учителів української мови і літератури 
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Книш Тетяна Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри гуманітарних дисциплін Луцького біотехнічного інституту 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м. Луцьк) 

Особливості сучасних тенденцій розвитку системи вищої освіти у 

контексті світових та євроінтеграційних процесів 

 

Козлов Євген Васильович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (м. Київ) 

Місце і роль комплексу філософсько-гуманітарних дисциплін у 

забезпеченні якості університетської освіти 

 

Комариця Орест Йосипович, кандидат медичних наук, доцент, доцент 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

Макаренко Тетяна Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент, доцент 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(м. Львів) 

Інноваційні методики навчання на базових теоретичних кафедрах 

медичного університету  

 

Копочинська Юлія Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання 

і спорту, доцент, доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (м. Київ)  

Зміст і сутність психолого-акмеологічної моделі розвитку 

професіоналізму фахівця з фізичної реабілітації 

 

Коротун Тетяна Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного 

забезпечення ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Використання хмарних технологій у навчальному процесі 

університету: проблеми і перспективи 
 

   Лопухович Віта Анатоліївна, викладач Луцького біотехнічного 

інституту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м. Луцьк) 

Роль університету в розвитку світової цивілізації 
 

Максимів Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри екологічної економіки Національного лісотехнічного університету 

України (м. Львів) 

Трансформування університетської освіти в контексті вимог сталого 

розвитку: тенденції та перспективи 
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Медіна Тетяна Вячеславна, кандидат соціологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціології та місцевого самоврядування Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Адаптація студентів  випускників національних шкіл  до 

навчального процесу в закладі вищої освіти 

 

Пирога Надія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри гуманітарних дисциплін Луцького біотехнічного інституту ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м. Луцьк) 

Упровадження елементів інтерактивних технологій на заняттях з 

української мови та літератури 

 

Погорєлова Інна Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ) 

Інструменти мотивації на особистісному рівні як складова 

забезпечення якості вищої освіти 

 

Пожидаєва Ірина Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Директор коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Психолого-педагогічні аспекти роботи зі студентами 

університетського коледжу 

 

Покусова Олена Сергіївна, викладач кафедри філософії і суспільно-

гуманітарних наук ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м. Київ) 

Бібліотека як соціокультурний інститут виховання й розвитку 

особистості студента 

 

Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, Філіпюк Анжеліка 

Левонівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої 

медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (м. Львів) 

Стратегія та тактика сучасної медичної освіти в Україні 

 

Стрільчук Лариса Миколаївна, кандидат медичних наук, асистент 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(м. Львів) 

Інноваційні методи навчання на клінічних кафедрах медичного 

університету: реалії та перспективи 
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Сурова Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

програмної інженерії Луцького біотехнічного інституту ПВНЗ «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Луцьк) 

Університетська освіта як чинник суспільного розвитку 

 

Фастівець Анна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, декан 

факультету соціально-технічних наук та управління Полтавського інституту 

бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м. Полтава) 

Концептуальні підходи до дослідження проблеми професійної 

підготовки фахівців з фізичної терапії 

 

Хан Євген Вікторович, кандидат історичних наук, молодший науковий 

співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

Українські студенти в європейських вищих навчальних закладах: 

проблеми та перспективи міжнародних академічних обмінів 

 

Чікарькова Марія Юріївна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Перспективи розвитку сучасної гуманітаристики у цифрову епоху 

 


