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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ : 

 

15 грудня 2017 року 

 

9.00 – 10.00  Реєстрація учасників конференції 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая», Київ, пров. Магнігорський, 3,  

хол МНТУ, І поверх. 

 

10.00 – 13.00  Пленарне засідання (конференц-зала МНТУ, ауд. 32) 

 

13.00 – 14.00  Кава-брейк  

 

14.00 – 17.00  Секційні засідання  

 

16 грудня 2017 року 

 

10.00 – 12.00 Секційні засідання 

 

12.00 – 13.00 Заключне засідання та підведення підсумків конференції 

(конференц-зала МНТУ, ауд. 32) 

 

13.00-14-00 Кава-брейк 

 

14.00-17.00  Культурна програма 

 

 

Регламент виступів: 
Вітальне слово – до 10 хвилин 

Виступи на пленарному засіданні – 15–20 хвилин 

Виступи на секційному засіданні – 10–15 хвилин 

Обговорення – до 10 хв. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10.00–13.00 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая», конференц-зала МНТУ (ауд. 32) 

Відкриття конференції: 

Бугай Владислав Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, президент 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» 

Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, доцент, ректор 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» 

Вітальне слово учасникам конференції: 

Гриценко Володимир Ілліч, член-кореспондент НАН України, кандидат 

технічних наук, професор, директор Міжнародного науково-навчального 

центру інформаційних технологій та систем, заслужений діяч науки і техніки 

України 

 

Іонова Марія Миколаївна, народний депутат України 

Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, ректор Чернігівського національного 

технологічного університету 

Гавриш Олег Анатолійович, доктор технічних наук, професор, декан 

факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»  

Слово про академіка Ю.М. Бугая 

Волков Олег Ігорович, член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України, кандидат технічних наук, професор 

Гулієв Аріф Джаміль Огли, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин Національного авіаційного університету  

 

Войтович Микола Михайлович, президент Першого Всеукраїнського 

мисливського клубу «Парадокс»  

Бровченко Наталія Василівна, помічник академіка Ю.М. Бугая (1993-

2003 рр.) 
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Доповіді: 

Самчук Зореслав Федорович, доктор філософських наук, старший 

науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, провідний 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

імені. І.Ф. Кураса НАН України (м.Київ, Україна) 

Теоретико-методологічні виклики інтернаціоналізації вищої освіти 

 

Д’якон Роман, доктор технічних наук, професор, академік, президент 

Вищої школи менеджменту інформаційних систем ISMA (м.Рига, Латвія),  

Верденхофа Ольга, МВА, доктор наук з адміністрування, проректор з 

міжнародних зв’язків Вищої школи менеджменту інформаційних систем ISMA  

(м.Рига, Латвія) 

Європейська вища освіта як основа освітнього туризму 

 

Жданова Катерина Олександрівна, менеджер з індивідуальних 

можливостей Національного Еразмус+ офісу в Україні (м.Київ, Україна) 

Академічна мобільність у рамках Програми ЄС Еразмус+ як 

інструмент інтернаціоналізації 
  
Гончаренко Михайло Федорович, кандидат економічних наук, доцент, 

перший проректор Міжрегіональної академії управління персоналом (м.Київ, 

Україна) 

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України: виклики 

сьогодення, поточні завдання та перспективи розвитку 

 

Кухтик Тамара Василівна, доктор технічних наук, професор, ректор 

Донбаського інституту техніки і менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-

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

Соціальна платформа – Gardens Apple 4 you SJ &YB DITM ISTU by 

Y Bugay 

 

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, Україна) 

Впровадження хмарних технологій у навчальний процес вищих 

навчальних закладів 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

14.00–17.00 

 

Секція І. ЗМІНА ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ 

У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
(аудиторія № 32) 

 

Керівник секції: Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних 

наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи ПВНЗ «Міжнародний 

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

 

ДОПОВІДАЧІ:  
Вишневський Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, 

заслужений працівник освіти, завідувач кафедри філософії Могильовського 

державного університету імені А. О. Кулешова (м.Могильов, Республіка 

Білорусь) 

Філософсько-світоглядні передумови інтернаціоналізації вищої 

освіти 

 

Сохнич Анатолій Якович, доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВО України, завідувач 

кафедри управління земельними ресурсами Львівського національного 

аграрного університету (м.Львів, Україна) 

Євроінтеграція національної освіти 

 

Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, 

проректор з науково-методичної роботи ПВНЗ «Міжнародний науково-

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

Проблеми збереження національної ідентичності вищої освіти 

України в контексті інтернаціоналізації 

 

Башаркіна Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, заступник декана з наукової роботи факультету 

педагогіки і психології дитинства Могильовського державного університету 

імені А. О. Кулешова» (м.Могильов, Республіка Білорусь) 

Провідні напрями інтеграції вищої освіти у світовий науково-

освітній простір 

 

Лавриненко Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор 

Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м.Полтава, Україна) 

Компетентнісний підхід як ключова домінанта в контексті системних 

змін в умовах інтернаціоналізації вищої освіти  
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Сидоренко Оксана Василівна, доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права (м.Київ, Україна) 

Спеціаліст майбутнього: ключові виклики новітньої освітньо-

наукової парадигми 

 
Пономарьова Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського (м.Київ, Україна) 

Вплив глобалізації на зміну стандартів в сучасному освітньому 

просторі  
 

Кісілюк Едуард Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх 

справ України (м.Київ, Україна) 

Корупційна складова в освітньому процесі: проблемні питання та 

шляхи подолання 

 

Шахно Альона Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки, організації та управління підприємствами ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» (м.Кривий Ріг, Україна) 

Роль освіти в формуванні та розвитку людського капіталу в умовах 

глобалізації 

 

Радомський Ігор Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор навчально-наукового центру організації освітнього та виховного 

процесу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

(м.Київ, Україна) 

Сучасні тенденції в процесі глобалізації освіти 

 

Копочинська Юлія Володимирівна, кандидат наук із фізичного 

виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної терапії ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Київ, Україна) 

Зміст освіти у сучасній системі професійної підготовки 

Латенко Світлана Борисівна, старший викладач НТУУ «Київський 

політехнічний університет імені Ігоря Сікорського» (м.Київ, Україна) 

Сучасні тенденції розвитку сфери освіти в Україні 

 

Дерій Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Чернігівського 

національного технологічного університету (м.Чернігів, Україна) 

Роль екологічної освіти у системі сталого розвитку 
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Лопухович Віта Анатоліївна, викладач Луцького біотехнічного 

інституту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м.Луцьк, Україна) 

Вища освіта України в умовах реформування 

 

Шидей Надія Василівна, асистент Національного університету водного 

господарства та природокористування (м.Рівне, Україна) 

Вища освіта в Україні в контексті процесів глобалізації 

 

Чікарькова Марія Юріївна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, Україна), 

Осипенко Інна Олегівна, студентка філософсько-теологічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м.Чернівці, Україна) 

Вплив глобалізаційних процесів на вищу освіту 

 

 

Секція ІІ. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 

ПРИНЦИПИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ФОРМИ 

(аудиторія № 34 ) 

 

Керівник секції: Пономаренко Тетяна Вадимівна, доктор економічних 

наук, проректор з міжнародних програм та проектів ПВНЗ «Міжнародний 

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

 

ДОПОВІДАЧІ:  
Дебич Марія Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України (м.Київ, Україна) 

Інтернаціоналізація вищої освіти України 

 
Мелкумова Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» (м.Кривий Ріг, Україна) 

Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: міфи й тенденції 

 

Кононенко Руслана Миколаївна, старший викладач кафедри економіки 

та менеджменту Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-

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

Перспективи та шляхи інтернаціоналізації вищої освіти в Україні  
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Терещенко Анжела Володимирівна, старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Полтава, Україна) 

Інтернаціоналізація у сфері вищої освіти  

 

Пономаренко Тетяна Вадимівна, доктор економічних наук, проректор з 

міжнародних програм та проектів ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Академічна мобільність як складова інформаційної економіки  

 

Тарасова Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

в.о. завідувача кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» (м.Кривий Ріг, Україна) 

Професійна мобільність фахівця як шлях до інтернаціоналізації 

університетської освіти 

 

Іванова Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів ПВНЗ «Міжнародний 

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

Якість вищої освіти в Україні в контексті інтернаціоналізації: 

сучасний стан та перспективи 

 

Зінченко Олена Антонівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного 

розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» (м.Кривий Ріг, 

Україна), Павліщій Даріуш Олесь, мер міста Громадка, (м.Громадка, Польща), 

Зінченко Дмитро Сергійович, магістрант факультету менеджменту і 

маркетингу НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

(м.Київ, Україна) 

Методичні аспекти формування сучасної системи підготовки 

висококваліфікованих кадрів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування» в умовах інтернаціоналізації вищої освіти 

 

Ільєнко Ірина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

музично-теоретичних дисциплін Київської муніципальної академії естрадного 

та циркового мистецтв (м.Київ, Україна) 

Роль вітчизняних ВНЗ мистецького спрямування у 

євроінтеграційних процесах  
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Чорна Тетяна Миколаївна кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри техногенно-екологічної безпеки Університету державної фіскальної 

служби України (м.Київ, Україна), 

Сагайдак Ірина Степанівна кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри техногенно-екологічної безпеки Університету державної фіскальної 

служби України (м.Київ, Україна) 

Проблеми об’єднання науки і освіти у ВНЗ України 

 

Буцик Іван Михайлович, кандидат педагогічних наук, начальник відділу 

Державного підприємства обслуговування повітряного руху України 

(м.Бориспіль, Україна) 

Теоретичні підходи до системи підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних кадрів в умовах інтернаціоналізації 

 

Чорнусь Сергій Миколайович, асистент кафедри виробничо-

інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м.Полтава, 

Україна) 

Особливості проектної діяльності студентів у вищій школі 

 

Москаленко Артем Олексійович, кандидат технічних наук, завідувач 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій Полтавського 

інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м.Полтава, Україна), 

Зарєчнєв Андрій Геннадійович, студент Полтавського інституту бізнесу 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м.Полтава, Україна) 

Комплекс лабораторних робіт по дослідженню елементів 

структурованої кабельної системи комп’ютерних мереж 

 

Адамовська Вікторія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та 

адміністрування ДВНЗ «Криворізький національний університет» (м.Кривий 

Ріг, Україна), 

Дємідова Анна Андріївна, магістрант факультету економіки та 

управління бізнесом ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

(м.Кривий Ріг, Україна) 

Європейський та американський підходи до визначення категорії 

«державне управління» як тенденція до інтернаціоналізації вищої освіти в 

Україні 
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Кононенко Руслана Миколаївна, старший викладач кафедри економіки 

та менеджменту Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-

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

Набока Олена Андріївна, студентка Полтавського інституту бізнесу 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м.Полтава, Україна) 

Особливості інтернаціоналізації вищої освіти в Україні 

 

П’ясецька Наталія Анатоліївна, доцент кафедри спеціальної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

Шпильова Марина Олександрівна, викладач-методист Уманського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Т. Г. Шевченка, Білан Валентина 

Андріївна, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, Калиновська Ірина Сергіївна, 

викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, Чередник Анна Анатоліївна, викладач 

кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (м.Умань, Україна) 

Дидактичні засади професійної освіти майбутніх фахівців 

 

Журавко Тетяна Валеріївна, магістрант Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м.Умань, Україна) 

Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах сьогодення 

 

 

Секція ІІІ. СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
(аудиторія № 35) 

 

Керівник секції: Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (м.Львів, 

Україна) 

 

ДОПОВІДАЧІ:  
Стрільчук Лариса Миколаївна, кандидат медичних наук, асистент 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(м.Львів, Україна) 

Сучасні особливості парадигми медичної освіти 
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Дудікова Лариса Володимірівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної 

термінології Вінницького національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова (м.Вінниця, Україна), 

Марлова Аліна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 

(м.Вінниця, Україна) 

Освітня інтернаціоналізація як стратегічний вектор розвитку вищої 

освіти Вінницького національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова 
 

Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (м.Львів, Україна) 

Значення тестових ліцензійних медичних іспитів для 

інтернаціоналізації української університетської освіти 

 

Попадюха Юрій Андрійович, доктор технічних наук професор, професор 

кафедри біобезпеки і здоров’я людини НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (м.Київ, Україна) 

Особливості підготовки фізичних терапевтів та ерготерапевтів в 

технічних університетах 

 

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, Україна), 

Колесник Олена Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, 

викладач Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-

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

Розробка та впровадження структурно-функціональної моделі 

формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної 

реабілітації 

 

Глиняна Оксана Олександрівна, кандидат наук із фізичного виховання і 

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

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м.Київ, Україна) 

Проблеми фізичної реабілітації як складова частини сфери охорони 

здоров’я України  
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Пархоменко Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри 

фізичної реабілітації Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м.Полтава, 

Україна) 

Виховання толерантності майбутніх фахівців із фізичної терапії та 

ерготерапії до людей з інвалідністю 

 

Малинович Лариса Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету 

«Львівська політехніка» (м.Львів, Україна) 

Труднощі здобуття вищої освіти осіб з особливими освітніми 

потребами (на прикладі діяльності НУ «Львівська політехніка») 

 

 

Фастівець Анна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної реабілітації Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Полтава, Україна) 

Сучасний стан професійної підготовки фахівця фізичної терапії та 

ерготерапії в Україні: компетентнісний аспект 

 

Удовенко Вероніка Андріївна, викладач кафедри фізичної терапії ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Київ, Україна) 

Європейський та український досвід викладання фахових дисциплін 

студентам за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія» 

 

Глиняна Оксана Олександрівна, кандидат наук із фізичного виховання і 

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

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м.Київ, Україна), 

Восколович Анастасія Олександрівна, студентка НТУУ «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м.Київ, Україна) 

Особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації в умовах 

сьогодення 

 

Копочинська Юлія Володимирівна, кандидат наук із фізичного 

виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної терапії ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Київ, Україна), 

Данько Дарина Ігорівна, студентка НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (м.Київ, Україна) 

Порівняльний аналіз навчальних програм підготовки фахівця з 

фізичної терапії у Польщі та Україні 
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Секція ІV. НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
(аудиторія № 36 ) 

 

Керівник секції: Cупрун Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м.Київ, Україна) 
 

ДОПОВІДАЧІ: 
Семеновська Лариса Аполлінаріївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м.Полтава, 

Україна) 

Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці майбутніх 

педагогів 
 

Cупрун Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (м.Київ, Україна) 
Вивчення історії спеціальної школи як необхідна умова 

інтернаціоналізації освіти  
 

Шестакова Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного 

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

Сучасні тенденції розвитку педагогічного дорадництва в контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти України 

 

Шевченко Cвітлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії 

педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (м.Київ, Україна) 

Особливості навчального процесу дітей з порушеннями слуху на 

етапі освітніх змін української незалежної держави 

 

Супрун Дар’я Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної психології та медицини Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова (м.Київ, Україна) 

Система професійної підготовки психологів в галузі спеціальної 

освіти в контексті її інтернаціоналізації 
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Борисова Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. К. Короленка (м.Полтава, Україна) 

Проблеми підготовки викладачів професійної освіти у вищих 

навчальних закладах України 

 

Єжова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова (м.Київ, Україна) 

Проблемно-пошукові завдання як засіб розвитку творчого потенціалу 

студентів педагогічного університету (на прикладі підготовки корекційних 

педагогів)  

 

Бегас Людмила Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м.Умань, Україна) 

Організація драматизації під музику в процесі корекційно-

розвивальної роботи  

 

Хоцкіна Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» (м.Кривий Ріг, Україна) 

Підготовка педагога професійного навчання у контексті сучасної 

парадигми вищої освіти 

 

Руденко Анна Олександрівна, аспірантка кафедри психокорекційної 

педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(м.Київ, Україна) 

Сучасні підходи у вивченні студентами-дефектологами основ 

формування початкових мовних узагальнень у розумово відсталих учнів 

2-4-х класів спеціальної школи 

 

Черніченко Людмила Анатоліївна, аспірантка кафедри спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(м.Умань, Україна) 

Професійна підготовка логопеда в умовах глобалізації інклюзивної 

освіти 
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Секція V. ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 

КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
(аудиторія № 22) 

 

Керівник секції: Глушко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін, начальник 

відділу навчально-виховної роботи ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

 

ДОПОВІДАЧІ: 

 

Ібрагімов Михайло Михайлович, доктор філософських наук, професор 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету 

фізичного виховання і спорту України (м.Київ, Україна) 

Проблеми гуманітаризації фізкультурно-спортивної освіти 

 

Чікарькова Марія Юріївна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, Україна) 

Методологічні засади вивчення релігії в сучасній українській 

освітній парадигмі 

 

Погребняк Володимир Аркадійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м.Полтава, Україна) 

Розвиток демократичної громадянськості майбутнього педагога в 

руслі інтернаціоналізації вищої освіти України 

 

Глушко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін, начальник відділу навчально-

виховної роботи ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Національне виховання студентської молоді у контексті 

інтернаціоналізації  вищої освіти України  

 

Тимчук Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри філософії та 

суспільно-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Українська мова як маркер національної ідентичності: освітній 

вимір 
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Ткачук-Мірошниченко Олена Євгенівна, кандидат філологічних наук, 

асистент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченко (м.Київ, Україна) 

Роль англійської мови в умовах інтернаціоналізації вищої освіти 

України 

 

Гасов Ігор Іванович, старший викладач кафедри філософії та суспільно- 

гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Суспільствознавча складова збереження національної ідентичності 

вищої освіти України у процесі інтернаціоналізації 

 

Гнатюк Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор Луцького біотехнічного інституту ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м.Луцьк, Україна) 

Формування іншомовних лексичних навичок у студентів немовних 

спеціальностей на сучасному етапі 

 

Білан Юлія Вікторівна, викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-

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

Ігрові моменти як новітній метод у викладанні іноземної мови 

студентам всіх спеціальностей 

 

Засєкін Артур Анатолійович, кандидат психологічних наук, доцент 

Луцького біотехнічного інституту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м.Луцьк, Україна) 

Психологічні особливості письма і писемного мовлення студентів 

немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови 

 

Танько Наталія Григорівна, старший викладач кафедри іноземної 

філології і перекладу Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка (м.Полтава, Україна) 

Історико-педагогічні аспекти становлення інтерактивного навчання 

іноземних мов у вищій школі України 

 

Чекалюк Вероніка Василівна, кандидат наук з соціальних комунікацій, 

доцент кафедри української мови Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м.Київ, Україна) 

Напрями підготовки та специфіка підготовки медіафахівців у системі 

вищої освіти України 
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Стоцька Ірина Василівна, аспірантка кафедри стилістики української 

мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(м.Київ, Україна) 

Вивчення вокальної лексики як інтернаціональної у мистецьких 

закладах освіти  

 

 

Секція VІ: ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 
(аудиторія № 30 ) 

 

Керівник секції: Заліток Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, директор Наукової бібліотеки ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Київ, Україна) 

 

ДОПОВІДАЧІ: 
Оніпко Валентина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м.Полтава, Україна), 

Соловей Леся Віталіївна, викладач Полтавського коледжу харчових 

технологій Національного університету харчових технологій (м.Полтава, 

Україна) 

Використання інноваційних технологій роботи у процесі формування 

ключових компетентностей майбутніх учителів природничих дисциплін 

 

Хоменко Павло Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м.Полтава, Україна) 

Інноваційні перспективи системно-синергетичного підходу у 

природничо-науковій підготовці фахівця фізичної культури 
 

Заліток Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, директор Наукової бібліотеки ПВНЗ «Міжнародний 

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

Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як 

чинник інтернаціоналізації вищої освіти України 
 

Адаменко Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

в.о. декана факультету економіки та управління бізнесом ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» (м.Кривий Ріг, Україна) 

Формування інноваційного потенціалу викладачів вищих 

навчальних закладів 
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Мініч Ірина Михайлівна, кандидат соціологічних наук, доцент, професор 

кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства Київського 

університету туризму економіки і права (м.Київ, Україна) 

Інноваційність у підготовці фахівців для сфери туризму – вимога 

сучасності 
 

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України 

(м.Київ, Україна) 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу 

науково-методичного супроводу експериментальної роботи педагогів ЗДО: 

інновації у соціалізації вихованців 

 

Кудлай Аліна Олександрівна, викладач кафедри тактико-спеціальної 

підготовки Національної академії внутрішніх справ України (м.Київ, Україна). 

Інноваційні аспекти використання мобільних ресурсів під час 

вивчення курсу «Безпека життєдіяльності і охорона праці» 
 

Глуховець Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, викладач 

Полтавського інституту бізнесу «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м.Полтава, Україна), 

Дашко Юлія Сергіївна, викладач Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Полтава, Україна) 

Застосування хмарних технологій для самореалізації студента 

 

Демченко Юрій Валентинович, старший викладач кафедри тактико-

спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ України 

(м.Київ, Україна) 

Сучасні аспекти використання інформаційних технологій у процесі 

професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції 

 

Ярославський Ярослав Олегович, керівник центру комп’ютерних 

технологій ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Створення приватної  хмари для МНТУ 
 

Єрмаков Максим Анатолійович, оператор ЄДЕБО ПВНЗ «Міжнародний 

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

ЄДЕБО як складова впровадження новітніх технологій у систему 

вищої освіти України 
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Дідковська-Бідюк Марія Володимирівна, старший психолог, ад’юнкт 

кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ України 

(м.Київ, Україна) 

Перспективи підготовки фахівців-профайлерів для правоохоронних 

органів 

 

Опанасенко Вікторія Вікторівна, викладач Полтавського бізнес-

коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м.Полтава, Україна) 

Дистанційна освіта як вид освітніх послуг сучасної вищої школи 

 

Покусова Олена Сергіївна, начальник науково-методичного відділу 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» (м.Київ, Україна) 

Інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та 

світу» як інструмент дослідницької діяльності  

 

Чернюк Валентина Леонідівна, викладач Луцького біотехнічного 

інституту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м.Луцьк, Україна) 

Інтернаціоналізація як ресурс розвитку університетської освіти 

 

Хлібкевич Сергій Борисович, аспірант кафедри загальної педагогіки та 

андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка (м.Полтава, Україна) 

Сучасні тенденції впровадження діяльнісного підходу в систему 

формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури 
 

Кібальник Вікторія Анатоліївна, студентка факультету технологій та 

дизайну Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. К. Короленка (м.Полтава, Україна) 

Особливості застосування методу асоціацій та аналогій на заняттях з 

дисципліни «Моделювання одягу» 
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Секція VІІ. РОЛЬ І МІСЦЕ НЕДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. 
(аудиторія № 21 ) 

 

Керівник секції: Демченко Олександра Леонідівна, кандидат наук з 

державного управління, проректор з навчальної роботи ПВНЗ «Міжнародний 

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

ДОПОВІДАЧІ:  

Демченко Олександра Леонідівна, кандидат наук з державного 

управління, проректор з навчальної роботи ПВНЗ «Міжнародний науково-

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

Імплементація Закону України «Про освіту» у діяльність приватних 

вищих навчальних закладів України 

 

Вікторчук Марія Василівна, кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри міжнародного права та юридичної журналістики Національного 

університету водного господарства та природокористування (м.Рівне, Україна) 

Проблеми реалізації права на вищу освіту в Україні та шляхи її 

вирішення 

 

Рижик Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, завідувач 

кафедри економіки та менеджменту Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Полтава, Україна) 

Розвиток приватної вищої освіти: світовий досвід та українські реалії  

 

Завірюха Антоніна Володимирівна, кандидат економічних наук, 

начальник навчального відділу Луцького біотехнічного інституту ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 
(м.Луцьк, Україна) 

Місце недержавних вищих навчальних закладів в освітньому 

просторі 

 

Барильська Тетяна Антонівна, начальник відділу навчально-

організаційної роботи ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Нормативно-методичні засади організації освітнього процесу у 

приватному університеті як складова забезпечення якості вищої освіти 
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Тульчинський Ростислав Володимирович, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Київ, Україна) 

Напрями створення ефективної моделі управління приватним 

вищим навчальним закладом: європейський та український досвід 

 

Пожидаєва Ірина Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

директор Коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Підготовка молодших спеціалістів у недержавних закладах освіти: 

нормативно-правові та організаційні аспекти 

 

Кебадзе Сергій Вікторович, старший викладач кафедри філософії та 

суспільно-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Забезпечення якості вищої освіти у приватному університеті – 

складова конкурентоспроможності випускників  

 

Костюченко Лариса Григорівна, відповідальний секретар приймальної 

комісії ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м.Київ, Україна) 

Правила прийому до вищих навчальних закладів на 2018 рік: 

інновації, проблеми, пошуки рішень  

 

Оладько Катерина Володимирівна, начальник відділу кадрів ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Київ, Україна) 

Формування локальної корпоративної документації у приватному 

вищому навчальному закладі у контексті модернізації вищої освіти 

України 

 

Гордієнкова Юлія Володимирівна, практичний психолог ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(м.Київ, Україна) 

Роль психологічної служби приватного вищого навчального закладу 

у становленні особистості фахівця у контексті інтернаціоналізації вищої 

освіти України 
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Туровець Ксенія Вікторівна, викладач кафедри комп’ютерних наук та 

інженерії програмного забезпечення ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ, Україна) 

Встановлення еквівалентності іноземних документів про освіту 

державним стандартам освіти України: досвід МНТУ 
 

Шилін Володимир Петрович, доцент кафедри комп'ютерних наук 

та інженерії програмного забезпечення ПВНЗ «Міжнародний науково-

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

Управління бізнес-процесами в системі ELMA BPM та можливості її 

використання в освітній галузі 


