
Інститут вищої освіти НАПН України 

 

Звітна наукова конференція «Наука і вища освіта» 
 

7 березня 2013 р., 9.30-16.30 

м. Київ, вул. Бастіонна, 9, поверх 9, зала засідань Вченої ради 

 

 

9.30-10.00 – Реєстрація учасників Конференції 

 

10.00-10.15 – Відкриття Конференції 

 Луговий В.І., д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН 

України, г.н.с. Відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти 

НАПН України 

 

10.15-13.00 – Пленарне засідання 

 Презентація монографії «України: ідентичність у добу глобалізації (начерки 

метадисциплінарного дослідження) – Ткаченко В.М., д.і.н., проф., г.н.с. Відділу соціальних 

проблем вищої освіти і виховання студентської молоді 

 Методологічні засади трансформації університетської освіти в контексті суспільства 

знань – Предборська І.М., д.філос.н., проф., заступник завідувача Відділу змісту, філософії 

та прогнозування вищої освіти 

 Теоретичні та методичні основи діагностики навчальних досягнень студентів –  

Левшин М.М., к. пед.н., с.н.с., завідувач Відділу педагогіки і психології вищої освіти 

 Проблема оптимізації циклу соціально-гуманітарних дисциплін у дослідженнях науковців 

Інституту вищої освіти НАПН України – Онкович Г.В., д.пед.н., проф., завідувач Відділу 

теорії та методології гуманітарної освіти 

 Рух до сталого розвитку і значення досягнень у точних науках – Корсак К.В., д.філос.н., 

доц., завідувач Відділу теорії та методології природничої й інженерної освіти 

 Теоретичні та практичні засади університетського підприємництва – Грищенко І.М., 

д.е.н., проф., завідувач Відділу економіки і управління вищої освіти 

 Світоглядно-методологічні засоби досягнення мети суспільного консенсусу –  

Самчук З.Ф., д.філос.н., с.н.с., завідувач Відділу соціальних проблем вищої освіти та 

виховання студентської молоді  

 

13.00-16.30 – Робота секцій:  

 Феномен університету в контексті суспільства знань 

  Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики 

освітніх результатів у вищих навчальних закладах 

 Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті 

євроінтеграції 

 Теоретико-методологічні основи модернізації природничої й інженерної вищої освіти в 

умовах інноваційно-технологічного розвитку суспільства 

 Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей 

розвитку вищої школи 

 Вища освіта як фактор подолання ціннісного розколу в Україні 

 

До участі в Конференції запрошуються наукові працівники, докторанти, аспіранти  

і здобувачі Інституту вищої освіти НАПН України 


