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Вельмишановний колего! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ 

ТА УЧНІВ 

 
 

Конференція проводиться 28 травня 2020 р. 

 

 

Формат конференції: дистанційний режим за допомогою хмарної 

платформи ZOOM 

Початок конференції о 10
00

 годині 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 

Регламент виступів на пленарному засіданні – до 15 хвилин  

Адреса організаційного комітету конференції: 

Україна, м. Харків – 61002, вул. Кирпичова, 2, 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», Тел. (057) 

700-40-25; 707 61-48; 707-60-42 

Е-mail: orgcom_ntu_khpi@ukr.net 

 

mailto:orgcom_ntu_khpi@ukr.net
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова 

 

СОКОЛ Є. І. Ректор Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», член-кореспондент 

НАН України, доктор технічних наук, професор 

Заступники голови: 

ЗАЙЦЕВ Ю. І. Проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», 

кандидат технічних наук, професор 

МИГУЩЕНКО Р. П. Проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», 

доктор технічних наук, професор 

МАРЧЕНКО А. П. Проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ», доктор 

технічних наук, професор 

НИЧКАЛО Н. Г. Академік-секретар відділення професійної освіти і 

освіти дорослих НАПН України, академік НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор 

РОМАНОВСЬКИЙ О. Г. Завідувач кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, член-

кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор 

ХРИПУНОВ  Г. С. Проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», 

доктор технічних наук, професор 

Члени програмного комітету: 

БАБАЄВ В. М. Ректор Харківського національного університету міського 

господарства ім. О.М. Бекетова, доктор наук з державного 

управління, професор 

БАЛАН Г. Проректор Румунсько-німецького університету Сібіу 

(Румунія) професор 
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БЕХ І. Д. Директор Інституту проблем виховання НАПН України, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор 

БИКОВ В. Ю. Директор Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України, академік НАПН України, 

доктор технічних наук, професор 

БУКА С. В. Голова правління Інституту психології та менеджменту, 

член правління Балтійської міжнародної академії, голова 

Сенату Балтійської міжнародної академії, доктор 

економічних наук, професор 

ВАРХОЛА М.  Президент Академічного товариства ім. Михайла 

Балудянського (м. Кошице, Словаччина), професор (за 

згодою) 

ВИШНЕВСЬКИЙ М. І. Завідувач кафедри Могильовського державного 

університету ім. А. О. Кулешов, член-кореспондент 

Академії освіти Республіки Білорусь, доктор філософських 

наук, професор  

СОРІН М. Р.  Ректор  Петрошанського університету (Румунія),  доктор-

інженер, професор 

ІЛІАШ Н. Почесний президент Петрошанського університету 

(Румунія), доктор технічних наук, професор 

КАЛАШНІКОВА С. А. Директор Інституту вищої  освіти НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор 

КУЗЬМІНСЬКИЙ А.І. Професор кафедри педагогіки вищої школи та 

освітнього менеджменту Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького, член-кореспондент 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 

КУЛІННІКОВА Л. А. Директор навчальної програми «Психологія» Балтійської 

міжнародної академії, доктор психологічних наук, 

професор 
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ЛАВРІНЕНКО О. А. Старший науковий співробітник Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор 

ЛУК'ЯНОВА Л. Б. Директор Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор 

НЕСТУЛЯ О. О. Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, 

доктор історичних наук, професор (за згодою) 

НЕСТУЛЯ С. І.  Доктор педагогічних наук, доцент кафедри управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ 

Укоопспілки "Полтавський університет економіки і 

торгівлі", заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Полтавської міської ради (за згодою) 

РИБАЛКА В. В. Головний науковий співробітник відділу педагогічної 

психології і психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 

ПРОКОПЕНКО І. Ф. Ректор Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди, академік НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор 

ФІЛІПЧУК  Г. Г. Доктор педагогічних наук, професор, академік 

Національної академії педагогічних наук України, 

Почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України 

Голова організаційного комітету: 

РОМАНОВСЬКИЙ О. Г. Завідувач кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, член- 

кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор 
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Заступник голови організаційного комітету: 

ПАНФІЛОВ Ю. І. Кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. академіка І.А. Зязюна 

Члени організаційного комітету: 

ГУРА Т. В. Заступник завідувача кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. 

академіка І. А. Зязюна НТУ «ХПІ», кандидат 

педагогічних наук, доцент 

ІГНАТЮК О. А. Професор кафедри педагогіки та психології управління      

соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», доктор педагогічних наук, професор 

МОРОЗ В. М. Професор кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», доктор наук з державного управління, доцент 

ПЕТУТІНА О. О. Професор українознавства, культурології та історії  

НТУ «ХПІ», кандидат філософських наук, професор 

ПІДБУЦЬКА Н. В. Професор кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», доктор психологічних наук, професор 

ПОНОМАРЬОВ О. С. Професор кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», кандидат технічних наук, професор 

Вчений секретар конференції: 

ШАПОЛОВА В. В. Доцент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна 

НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Бабаєв Володимир Миколайович, ректор, доктор наук з державного управління, 

професор  Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова – 

Добро як духовна цінність у філософсько-педагогічній концепції І. А. Зязюна. 

 

2. Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор – Хмарні 

інструменти підтримки взаємодії віртуальних учасників наукової діяльності: Scientific 

Activity Continuity (SAC). 

 

3. Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор – Гармонія і 

дисгармонія у контексті педагогічної майстерності. 

 

4. Гуревич Роман Семенович, дійсний член (академік) НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки, психології, 

підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького  державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського, Лазаренко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, 

ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – 

Цифрові технології навчання – відповідь на виклики інноваційного розвитку суспільства. 

 

5. Дольська Ольга Олексіївна, професор, доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Виклики смарт-суспільства у розбудові освітньо-виховного потенціалу держави. 

 

6. Ігумнова Ольга, доктор економічних наук, доцент кафедри бізнесу та управління 

Міжнародного Інституту Менеджменту  «IMI-NOVA» – Эффективная корпоративная стратегия 

– фактор успеха современного предприятия. 

 

7. Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор,член-

кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки та менеджменту   освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка – Проблема зростання 

фактів жорстокості серед учнівської молоді і запобігання цьому негативному явищу. 
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8. Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Свобідність особистості вчителя в 

науковому дискурсі І. А. Зязюна. 

 

9. Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент 

НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України – Наукова школа академіка 

Івана Зязюна – життєві смисли, історія продовження. 

 

10. Nicolae Ilias, доктор технічних наук, професор, почесний президент Петрошанського 

університету (Румунія), Sorin Mihai Radu, University of Petrosani, Ioana Tiberia Ilias, Universityof 

Oradea, Romania, Cristian Ovidiu Fratil, Universityof Oradea, Romania – Concerns for increasing the 

quality in the Romanian higher education. 

 

11. Ничкало Нелля  Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН 

України – Наукова спадщина академіка Івана Зязюна: педевтологічний контекст. 

 

12. Нестуля Олексій Олексійович, доктор історичних наук, професор, ректор 

Полтавського університету економіки і торгівлі, лауреат державної премії України в галузі науки і 

техніки, заслужений працівник освіти України – І. А. Зязюн як лідер: сила власного прикладу. 

 

13. Нестуля Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, директор навчально-

наукового інституту лідерства, доцент кафедри філософії та кафедри управління персоналом і 

економіки праці ПУЕТ – Особливості тренінгу як технології формування лідерської 

компетентності майбутніх менеджерів. 

 

14. Пономарьов Олександр Семенович, кандидат технічних наук, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Чеботарьов 

Микола Корнійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки  та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Аксіологічні вектори педагогічної культури. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
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15. Рейлян Валентин, доктор хабілітат економічних наук, професор, ректор Міжнародного 

Інституту Менеджменту «IMI-NOVA», Іліаш Ніколає, доктор технічних наук, професор, 

почесний президент Петрошанського університету (Румунія), Фетинюк Валентина, доктор 

економічних наук, доцент, проректор Міжнародного Інституту Менеджменту «IMI-NOVA» – 

Дистанционное обучение и онлайн обучение в экстремальных условиях. 

 

16. Романовський Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка 

І.А. Зязюна, член-кореспондент НАПН України, Жушма Тетяна Віталіївна, магістр, інженер 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна – 

Лідерські якості майбутніх психологів та викладачів закладів вищої освіти в сучасному світі. 

 

17. Семенова Алла Василівна, професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

політології Одеського національного політехнічного університету – Педагогічна майстерність 

Івана Зязюна – запорука єдності мети дистанційного навчання і якості освіти. 

 

18. Сущенко Лариса Олександрівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, 

доктор педагогічних наук, доцент, Запорізький національний університет – Механізми 

формування емоційного інтелекту – базис професійної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи. 

 

19. Сущенко Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти і 

управління навчальними закладами Класичного приватного університету –  Не міліє криниця 

нвукових досліджень педагогіки доброти Івана Зязюна. 

 

20. Сущенко Роман Віталійович, професор кафедри транспортних технологій, доктор 

педагогічних наук, доцент, НУ «Запорізька політехніка» – Соціокультурні пріоритети 

педагогічної спадщини І. А. Зязюна. 

 

21. Філіпчук Георгій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, член Бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України – 

Культурність освіти: безпека людини і суспільства. 

 

22. Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України – Культурологічні основи формування професійної культури вчителя. 
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Секція 1. 

Концепція педагогіки добра І. А. Зязюна  

– одна з провідних тенденцій  сучасної української педагогіки 

 

Голова секції – завідувач відділом змісту і технологій навчання дорослих директор 

Інституту професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,  доктор педагогічних наук, 

професор  Лавріненко О. А. 

Секретар – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. академіка І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», кандидат педагогічних наук, доцент Грень Л. М. 

 

1. Богаєнко Діана Олегівна, студентка Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Особливості поведінки аутичних дітей в процесі 

роботи з психологом. 

 

2. Гордієнко Валентина Павлівна, доцент кафедри професійної і вищої освіти 

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» кандидат 

педагогічних наук – Реалізація ідей педагогіки добра Івана Зязюна  у закладах фахової 

передвищої освіти. 

 

3. Грищенко Юлія Валерівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Ціннісні 

пріоритети наукової спадщини І. А. Зязюна.  

 

4. Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України – Мета, завдання та функції професійної діяльності 

кар’єрного радника нуш. 

 

5. Книш Анастасія Євгенівна, доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Троценко Тетяна Сергіївна, 
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студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. 

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Шляхи підвищення рівня самоприйняття у студентів як основи адекватної самооцінки. 

 

6. Лещенко Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій, Інститут інформаційних 

технологій та засобів навчання НАПН України, Тимчук Лариса Іванівна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, професор кафедри військової психології та педагогіки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Актуальність ідей Івана 

Зязюна про педагогічне покликання в сучасних освітніх реаліях. 

 

7. Мухіна Катерина Анатоліївна, студентка кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Взаємозв'язок типу сімейного виховання з мотивацією навчання 

підлітка. 

 

8. Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України – Ідеї «олюднення освіти» академіка І. А. Зязюна та професійна самореалізація 

вчителя нуш. 

 

9. Черемський Максим Петрович, асистент кафедри кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Майстер педагогічної дії. 
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Секція 2. 

Формування конкурентноспроможх лідерів-управлінців 

 як один з пріоритетних напрямів підготовки фахівців 

 

Голова секції – професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», кандидат педагогічних наук, доцент Гура Т. В. 

Секретар – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», кандидат психологічних наук  Мовчан Я. О. 

 

1. Богачков Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Ухань 

Павло Станіславович, кандидат педагогічний наук Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України, Батценко К., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України – Управлінська освіта – практика свободи. 

 

2. Богдан Жанна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами  ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Козлова Анна Сергіївна здобувач другого 

(магістерського) рівня кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами  

ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» – Психологічні умови забезпечення професійного та психологічного здоров’я 

працівника в організації. 

 

3. Буров Олександр Юрійович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Рибалка В. В., Інститут 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України,  Вінник Н. Д., Інститут 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – Загальна структура інтелекту 

та особистості: погляд крізь призму лідерства. 

 

4. Горбач Ігор Олександрович, аспірант кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної 
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кримінально-виконавчої служби України – Харизматичне лідерство майбутніх фахівців 

правоохоронної діяльності пенітенціарної системи України. 

 

5. Грень Лариса Миколаївна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Терещенко 

Катериан Русланівна, студентка  кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Емпатія як інструмент ефективного лідера-управлінця. 

 

6. Гриб’юк Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник кафедри інформаційних технологій і програмування Інституту 

інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова – Model clever: multifaceted analysis of the development 

of the education system and the possibilities of its adaptation to the conditions of Ukraine, with 

particular emphasis on the effective management of the quality of education. 

 

7. Грень Лариса Миколаївна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  Осьмініна 

Катерина Сергіївна, студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад.  І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Розвиток естетичного виховання у майбутніх керівників. 

 

8. Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Основні 

складові  концепції психологічних засад становлення  лідерського потенціалу студентів 

технічних спеціальностей. 

 

9. Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Гуренко Юлія 

Іванівна, магістр, аспірантка кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Лідерство у військовому колективі. 
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10. Демідова Юлія Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Горобець Марія Миколаївна, студентка 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Несен Анна 

Андріївна, студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. 

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Формування відповідальності  у майбутніх  лідерів-управлінців в контексті екологічної освіти. 

 

11. Демідова Юлія Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Оконешнікова Марія Миколаївна, 

студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. 

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Формування відповідального майбутнього психолога-лідера в контексті екологічної освіти. 

 

12. Конякіна Юлія Олександрівна, студентка кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Формування позитивного самоставлення.  

 

13. Костиря Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Корженко Аліна Сергіївна, 

студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. 

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Роль 

оптимізму і песимізму у формування майбутнього психолога- лідера. 

 

14. Костиря Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Юдіна Анастасія Геннадіївна, 

студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. 

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Формування емоційного інтелекту як необхідна складова професійної підготовки 

конкурентноспроможного фахівця. 
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15. Кравчина Оксана Євгенівна, науковий співробітник Відділу компаративістики 

інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України – Розвиток підприємницької компетентності вчителя в умовах комп’ютерно-

орієнтованого навчального середовища: досвід європейських країн. 

 

16. Малицька Ірина Дмитрівна, старший науковий співробітник Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – Розвиток цифрової 

компетентності – пріоритет систем освіти європейських країн. 

 

17. Мовчан Яна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Тимченко Діана Артурівна, студентка 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Важливість 

підготовки психологів у напрямі роботи з підлітковою агресією. 

 

18. Мовчан Яна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Федорова Ірина Віталіївна, студентка 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Роль 

університету в розвитку лідерського потенціалу у студентів. 

 

19. Панфілов Юрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Жукова Оксана Анатоліївна, 

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, Комишан Анатолій Іванович, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, доцент кафедри педагогіки Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна – Професійна компетентність як складова педагогічної 

майстерності. 

 

20. Попова Галина Вікторівна, професор, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 
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технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  Джеренова Віктория Романівна, 

студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Формування 

відповідальності у  майбутніх  психологів-лідерів на основі екологічних проблем. 

 

21. Сухіх Аліса Сергіївна, кандидат педагогічних наук Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України – Формування здоров’язбережувального складника 

ІК-компетентності вчителів. 

 

22. Фалько Карина Отелівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Ачкасова Ольга Віталіївна, студентка 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Формирование социальной компетентности у будущих специалистов-лидеров. 

 

23. Фалько Карина Отелівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Куравкіна Анастасія Костянтинівна, 

студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Взаємозв'язок 

емоцій особистості з якістю її життя. 

 

24. Фалько Карина Отелівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Круглова Юлія Олександрівна, студентка 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Формирование у 

студенческих лидеров навыков решения конфликтов. 

 

25. Хавіна Ірина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Формування лідерських 

якостей у майбутніх випускників технічних закладів вищої освіти. 
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26. Чебакова Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Захарова Ольга Миколаївна, студентка 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Психологічні  

особливості становлення  ціннісних орієнтацій у студентів. 

 

27. Чебакова Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Пасмор Віолетта Владиславівна, студентка 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Формування 

моральної та естетичної культури у майбутніх фахівців в  вищій школі. 

 

28. Черкашин Андрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  Берк Карина Фархадівна, 

студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. 

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Формирование навыков психологической подготовки населения к чрезвычайным ситуациям у 

будущих психологов-лидеров. 

 

29. Черкашин Андрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Лейбенко Анастасія Сергіївна, 

студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. 

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Формування організаційно – управлінських якостей лідерів – керівників як один з 

пріоритетних напрямів підготовки фахівців. 
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Секція 3. 

Нові педагогічні технології як відповідь вищої школи  

на виклики інноваційного етапу світового розвитку 

 

Голова секції – професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», доктор педагогічних наук, професор Ігнатюк О. А. 

Секретар – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. академіка І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», доцент, кандидат педагогічних наук Квасник О. В. 

 

1. Борейко Наталя Юрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри фізичного 

виховання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

доцент, Євтушенко Степан Дмитрович, студент кафедри фізичного виховання Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Сучасні методи 

психологічної реабілітації студентів-спортсменів. 

 

2. Гриценчук Олена Олександрівна, науковий співробітник Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України – Використання засобів інформаційно-освітнього 

середовища для розвитку громадянської компетентності вчителя: досвід Нідерландів. 

 

3. Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Кругляк 

Олена Сергіївна, здобувач другого (магістерського) рівня кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Методи активізації пізнавальної діяльності як засоби 

формування готовності студентів до самоорганізації в процесі самостійної роботи при 

вивченні економічних дисциплін. 

 

4. Дем’яненко Віктор Михайлович, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України – 

Особливості підготовки педагога до використання адаптивних відкритих освітніх систем. 
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5. Дружиніна Олена, студентка кафедри педагогіки та  психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» – Роль ситуативного навчання у системі підвищення кваліфікації 

медичних працівників як фактор розвитку їхніх лідерських якостей. 

 

6. Іванюк Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії 

педагогічних наук України – Навчальні стратегії інформаційно-цифрового навчального 

середовища: зарубіжний досвід. 

 

7. Ігнатюк Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та  

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Дубініна Оксана Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних, Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – Моделювання професійно 

значущих лідерських якостей майбутніх викладачів вищої школи в умовах освітніх 

трансформацій. 

 

8. Кадемія Майя Юхимівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри інноваційних 

та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського, Опушко Надія Романівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського – Steam-освіта як інноваційна технологія навчання 

у сучасних освітніх закладах. 

 

9. Квасник Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Шаполова Вікторія Валеріївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

Борова Алевтина Дмитрівна, студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» – Самовизначення особистості як показник ефективності вибору професійної 

спрямованості в сучасних умовах життєдіяльності фахівця. 
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10.  Кривуля Павло Вікторович, доцент, кандидат економічних наук, доцент 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Кривуля Юлія 

Павлівна, студентка Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди – Актуалізація та гіпотеза досліджень впливу дифузії інновацій на вивчення 

мовних актів у соціальній системі освіти. 

 

11. Ланских Марина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

возрастной и социальной психологии, ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» – Личность преподавателя в условиях 

цифровизации обучения. 

 

12. Литвинова Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, виконуючий обов’язки заступника директора з наукової роботи Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – Хмаро орієнтовані сервіси, як 

складники віртуального наукового офісу. 

 

13. Михайличенко Валентина Євдокимівна, професор кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Роль  педагогічних  технологій  у підвищенні якості 

навчання майбутніх фахівців. 

 

14. Носенко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – 

Цифровізація інклюзивної освіти на засадах філософії добротворення. 

 

15. Овчарук Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувачка відділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій, Інститут 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – Визначення потреб вчителів у 

використанні цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину, спричиненого пандемією COVID-19. 

 

16. Романовська Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету, Зборовська Тетяна 

Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління якістю 

Національного фармацевтичного університету – Використання ігрових технологій в підготовці 

майбутніх фахівців з якості. 
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17. Сороко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – Використання освітніх 

платформ для підтримки і розвитку STEAM орієнтованого освітнього середовища школи. 

 

18. Чорна Ганна Володимирівна, викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 

Запорізького національного університету – Інновації в дошкільній освіті в контексті 

євроінтеграційних змін. 

 

19. Шаполова Вікторія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Мартинова Оксана Дмитрівна, студентка 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Мультимедіа і 

метод візуалізації, як підвищення ефективності оволодіння навчальним матеріалом. 

 

20. Шишкіна Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – Використання хмаро 

орієнтованих систем відкритої науки у закладах освіти. 
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Секція 4. 

Педагогічна культура викладача – умова формування  

загальної та професійної культури майбутнього фахівця 

 

Голова секції – професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», кандидат технічних наук, професор Пономарьов О. С. 

Секретар – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», кандидат педагогічних наук, доцент Чебакова Ю. Г.  

 

1. Годлевська Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України – Процес формування дослідницьких умінь майбутніх вчителів в Угорщині. 

 

2. Коваленко Олена Григорівна, доктор психологічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України – Комунікативні компетентності геронтолога. 

 

3. Марусинець Маріанна Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН  України – Моделі освіти дорослих в Австрії. 

 

4. Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – 

Педагогічна творчість і майстерність як індикатори психологічної готовності сучасного 

вчителя до професійної діяльності. 

 

5. Підгорний Костянтин Юрійович, аспірант кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Педагогічні цінності як ядро професійної діяльності 

та педагогічної культури викладача ЗВО. 

 

6. Романовська Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету – Розвиток критичного 

мислення у  майбутніх викладачів вищої школи. 
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7. Самсонова Олена Олександрівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук Запорізького національного університету – Розвиток 

дослідницьких умінь майбутніх фахівців дошкільної освіти – один із чинників успішного 

здійснення освітніх реформ. 

 

8. Сиваш Сніжана Володимирівна, викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 

Запорізького національного університету – Особливості розвитку мовлення майбутніх фахівців 

дошкільної освіти: мотиваційні чинники. 

 

9. Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Комунікативні 

технології в контексті сучасної освітньої парадигми. 

 

10. Ткачук Олеся Степанівна, аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України – Генеза терміна «музичне краєзнавство» у науково-

педагогічній літературі. 

 

11. Тринус Олена, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Розвиток 

педагогічної майстерності вчителя: історичний аспект. 

 

12. Трошина Світлана Віталіївна, здобувач другого (магістерського) рівня кафедри 

психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського – "Professional-pedagogical culture of the teacher" in the domestic scientific and 

pedagogical opinion. 

 

13. Ходаковська Альона Валеріївна, аспірант кафедри соціальної педагогіки Запорізького 

національного університету – Створення емоційно забарвленого середовища – чинник 

ефективного впливу на професійну підготовку майбутніх учителів математики. 

 

14. Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу психології 

праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – 

Виявлення та активізація особистісно-професійних ресурсів вчителя. 
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Секція 5. 

Методологія педагогічної діяльності з формування  

професійної компетентності фахівців 

 

Голова секції – професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. академіка І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», доктор психологічних наук, професор Підбуцька Н. В.  

Секретар – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. академіка І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», кандидат педагогічних наук Фалько К. О. 

 

1. Барладим Валентина Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту 

інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України – Концепція педагогіки добра у 

неформальній освіті. 

 

2. Беспарточна Олена Іванівна, доцент, кандидат педагогічних наук кафедри психології, 

педагогіки та філософії, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, Кірюхіна Марина Володимирівна, аспірант кафедри психології, педагогіки та 

філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – 

Застосування інноваційних технологій в професійній підготовці майбутніх технічних 

фахівців авіаційної галузі. 

 

3. Бойчук Оксана Юхимівна, викладач вищої категорії, старший викладач Державного 

навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» – 

Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників сфери послуг. 

 

4. Дудко Анна Федорівна, кандидат педагогічних наук Інституту інформаційних 

технологій та засобів навчання НАПН України – Про організацію та проведення практичних 

занять з вищої математики під час карантину. 

 

5. Іванова Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України – Соціальна 

мережа Facebook як засіб комунікації наукової спільноти. 
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6. Кільченко Алла Віленівна, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

Національної академії педагогічних наук України – Застосування соціальних мереж 

ResearchGate та Academia.edu для розвитку ІД-компетентності наукових і науково-

педагогічних працівників. 

 

7. Кобець Валентин Миколайович, старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та 

фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Готовність майбутніх менеджерів до професійної діяльності: сутність та структура. 

 

8. Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук Інституту 

інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України – Особливості підготовки 

майбутніх педагогічних працівників до здійснення соціально-педагогічної та виховної роботи 

із застосуванням адаптивних хмаро орієнтованих систем під час карантину. 

 

9. Курінна Алла Феліксівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент Запорізького національного університету – Науково-методичні засади 

формування риторичної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

 

10. Мар’єнко Майя Володимирівна, кандидат педагогічних наук Інституту інформаційних 

технологій та засобів навчання НАПН України – Компоненти методичної системи підготовки 

вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеї. 

 

11. Новицька Тетяна Леонідівна, співробітник відкритих освітньо-наукових 

інформаційних систем Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 

Новицький Сергій Вадимович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий 

співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України – Взаємодія електронних науково-освітніх систем 

відкритого доступу для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і 

науково-педагогічних працівників. 

 

12. Підбуцька Ніна Вікторівна,  професор, доктор психологічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Інноваційні технології 

розвитку науково-дослідницької компетентності майбутніх психологів. 

 

13. Пінчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, Соколюк Олександра 
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Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту 

інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України – Гуманістичний аспект 

цифрової дидактики. 

 

14. Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, Беспарточна Олена Іванівна, доцент, кандидат педагогічних наук кафедри 

психології, педагогіки та філософії, доцент Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського – Методологія наукових досліджень як складова професійної 

підготовки майбутніх магістрів. 

 

15. Романовська Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету, Азаренко Юлія 

Миколаївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління якістю Національного 

фармацевтичного університету – Визначення сутності поняття «науково-дослідницька 

компетентність майбутніх магістрів-біотехнологів». 

 

16. Слободяник Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук Інституту 

інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України – Комп’ютерні моделі як засіб 

формування компетентностей в природничих науках і технологіях. 

 

17. Соколова Тетяна Володимирівна, аспірант кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Формування науково-пізнавальної 

компетентності майбутніх інженерів при вивченні природничих наук. 

 

18. Сотська Марія Вікторівна, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

ім. Івана Зязюна НАПН України – Підготовка вчителя як один із пріоритетних напрямів 

державної освітньої політики Сінгапуру. 

 

19. Чебакова Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Голякова Євгенія Олександрівна, здобувач 

другого (магістерського) рівня кафедри педагогіки та психології управління соціальними 



27 
 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Роль комунікації та комунікативних умінь у процесі формування 

харизматичного лідера. 

 
20. Шиненко Микола Андрійович, завідувач сектору мережних технологій і баз даних 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Лабжинський Юрій 

Анатолійович, науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – Переваги використання 

системи Google Scholar у науково-педагогічній діяльності. 

 

21. Яськова Наталія Василівна, молодший науковий співробітник Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – Вплив електронних соціальних 

мереж на формування інформаційно-дослідної компетентності наукових та науково-

педагогічних працівників. 
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Секція 6. 

Моральна та естетична культура у вищій школі 

 

Голова секції – професор кафедри українознавства, культурології та історії науки 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат 

філософських наук, професор Петутіна О. О. 

Секретар – доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат філософських наук, 

доцент Міщенко М. М. 

 

1. Андріївська Марина Олегівна, аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України – Формування готовності майбутніх учителів мистецьких 

спеціальностей до застосування музейної педагогіки у професійній діяльності. 

 

2. Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – 

Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих як наукова проблема. 

 

3. Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Пріоритети рідномовної освіти в Україні. 

 

4. Живкова Кристина Сергіївна, студентка кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системам  ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»  – Поняття гуманізації навчально-виховного процесу. 

 

5. Квасник Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Використання вікторини для 

вдосконалення взаємодії між суб’єктами навчання під час вивчення психологічних аспектів 

комунікації в професійній діяльності. 

 

6. Квасник Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 
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університету «Харківський політехнічний інститут», Голодна Аліна Сергіївна, здобувач другого 

(магістерського) рівня кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» – Моральна складова культури педагога вищої школи. 

 

7. Лошакова Ірина Вадимівна, студентка кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»  – Умови формування життєвих цінностей студентів в 

освітньому просторі. 

 

8. Самко Алла Миколаївна, аспірант відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Гуманізація освіти у поглядах видатних 

педагогів С. У. Гончаренка та І. А. Зязюна. 

 

9. Середа Наталія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», кандидат мистецтвознавства, доцент, Банделет Катерина 

Олексіївна, здобувач другого (магістерського) рівня кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Шляхи розвитку культури спілкування майбутніх 

педагогів під час дистанційного навчання. 
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Секція 7. 

Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва  

у сфері вищої освіти 

 

Голова секції – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», кандидат педагогічних наук, доцент Воробйова Є. В. 

Секретар – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. 

академіка І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

кандидат психологічних наук, доцент Штученко І. Є. 

 

1. Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Пріоритетні напрями 

забезпечення якості підготовки докторів філософії в країнах Європи. 

 

2. Бабич Галина Іванівна, учитель математики Запорізької загальноосвітньої школи № 65 – 

Застосування системи розвивально-творчих завдань у навчанні математики учнів 8-9 класів. 

 

3. Воробйова Євгенія В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ляляєва Олена Олександрівна, 

студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. 

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Розвиток сучасного міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти як метод досягнення 

конкурентоспроможності освітньої системи України. 

 

4. Зубцова Юлія  Євгенівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук, Запорізький національний університет – Змістова характеристика 

діяльнісно-ігрових технологій в контексті розв’язання актуальних завдань підготовки 

сучасного учителя початкової школи. 

 

5. Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 
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освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Інноваційна спрямованість розвитку 

професійно-педагогічної культури викладача закладу вищої освіти. 

 

6. Котун Кирил, кандидат педагогічних наук, докторант Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 

професійна освіта ХХІ століття» НАПН України – Особливості неперервного консультування 

та наставництва у Фінляндії. 

 

7. Котирло Тамара Володимирівна, старший науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Професійна 

діяльність викладача закладу вищої педагогічної освіти: андрагогічний аспект. 

 

8. Кравченко Володимир Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор 

Класичного приватного університету – Використання ідей технологізації освіти Івана Зязюна в 

організації педагогічної взаємодії під час дистанційного навчання. 

 

9. Левіна Наталія Геннадіївна, учитель з корекційної освіти, Запорізький «Центр 

логопедії та нейрокорекції» – Особливості підготовки майбутніх спеціальних педагогічних 

працівників до корекційно-реабілітаційного супроводу дітей з аутичним спектром. 

 

10. Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  НАПН України – Реформування вищої 

освіти як виклик сьогодення: досвід розвинених країнах світу. 

 

11. Перевалова Людмила Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри права 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Гаєвая 

Олександра Валентинівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Гаряєва Анна Михайлівна, 

доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доцент – 

Міжнародна академічна мобільність студентів: проблеми та перспективи.  

 

12. Постригач Надія Олегівна, кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Механізми 

забезпечення якості педагогічної освіти в країнах ЄС. 
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13. Султанова Лейла, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник завідувач 

відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України – Визначення закономірностей в освітньому процесі. 

 

14. Теренко Олена, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка – Потенціал освіти дорослих у 

полікультурному освітньому просторі США і Канади. 
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Секція 8. 

Шляхи реформування системи підготовки молодих  

викладачів ЗВО на засадах лідерства 

 

Голова секції – доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. академіка І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», кандидат психологічних наук, доцент Книш А. Є. 

Секретар – асистент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. академіка І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» Каблаш В. В. 

 

1. Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України – Структурні компоненти андрагогічної компетентності 

педагогічного персоналу для роботи з дорослими. 

 

2. Ликтей Людмила Миколаївна, аспірант Інституту педагогічної освіти  та освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, викладач-методист,  спеціаліст вищої категорії 

Івано-Франківського коледжу, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. 

Стефаника» – Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у 

педагогічних коледжах. 

 

3. Каблаш Вікторія Вадимівна, аспірант кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Вплив особистості молодого викладача на формування лідерських 

якостей майбутніх психологів. 

 

4. Пилинський Ярослав, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України – Демократична освіта дорослих: дорадчі наради. 

 

5. Піддячий Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України – Аналіз сутності професіоналізації педагогів. 
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6. Резнік Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Викладацьке лідерство та успішність 

майбутньої професійної діяльності магістрів освітніх, педагогічних наук. 

 

7. Становських Зінаїда Ліландівна, кандидат психологічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України – Наукова рефлексія напрямків розвитку фахової компетентності 

педагогів у умовах епідемічної та постепідемічної ситуації в Україні. 
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Довідкове видання 
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