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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Калашнікова С.А., доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої 

освіти НАПН України (далі – Інститут); 

Линьова І.О., кандидат педагогічних наук, завідувач відділу науково-організаційної 

та кадрової роботи Інституту; 

Ярошенко О.Г., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту; 

Самчук З.Ф., доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу якості вищої освіти Інституту; 

Степаненко І.В., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу 

інтернаціоналізації вищої освіти Інституту; 

Таланова Ж.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу політики та 

врядування вищої освіти Інституту; 

Курбатов С.В., кандидат філософських наук, завідувач відділу лідерства та 

інституційного розвитку вищої освіти Інституту; 

Тітаренко Н.Ю., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту; 

Бульвінська О.І., кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник відділу якості вищої освіти.  

Шипко О.М., науковий співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти 

Інституту;  

Дяченко Н.О., старший лаборант відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту; 

Кірієнко Д.О., старший лаборант, аспірант відділу економіки вищої освіти 

Інституту. 

 

Форми участі та регламент роботи круглих столів: 
 

Доповідач, доповідь (10-15 хв.); 

Співдоповідач, доповідь (5 хв.); 

Виступ з повідомленням (2 хв.); 

 

Обговорення виступу до 10 хв. 

 



 

ВІДДІЛ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Тема круглого столу: «Культурно-гуманітарні стратегії вищої освіти  

в умовах її інтернаціоналізації» 

 

2 червня 2015 р., 11.00 – 13.00  

 

модератор – Степаненко Ірина Володимирівна, завідувач відділу 

інтернаціоналізації вищій освіти, доктор філософських наук, професор 

 

Степаненко Ірина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту: «Теоретико-методологічні 

проблеми узгодження культурно-гуманітарних стратегій і стратегій 

інтернаціоналізації вищої освіти» (доповідь) 

 

Зінченко Віктор Вікторович,  доктор філософських наук, старший науковий 

співробітник, головний співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти 

Інституту: «Інституційні трансформації системи освіти в умовах 

неоліберальної глобалізації» (доповідь) 

 

Горбунова Людмила Степанівна, кандидат філософських наук, доцент, провідний 

співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту: «Освіта в 

контексті транскультурності» (доповідь) 

 

Сікорська Ірина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, 

провідний співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту: 

«Міжнародний, європейський та глобальний контекст вищої освіти» (доповідь) 

 

Дебич Марія Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту: "Імплементація 

програм спільних/подвійних дипломів: міжнародний досвід"("Implementation of 

Joint/Double Degree Programmes: International Experience" Debych М.А.) (доповідь).   

- - - - - - - - - -  

Андрущенко Тетяна Вікторівна,  доктор політологічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти 

Інституту: «Ціннісний аспект європейської інтеграції та його прояв у вищій 

освіті: теоретико-методологічні основи дослідження» (повідомлення) 

 
Панченко Леся Миколаївна, кандидат філософських наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу інтернаціоналізації вищої 

освіти Інституту: «Гуманітарна складова вищої освіти в умовах 

інтернаціоналізації» (повідомлення) 

 

Кобченко Вікторія Іванівна науковий співробітник відділу інтернаціоналізації 

вищої освіти Інституту: «Підготовка іноземних студентів в університетах як 

складова інтернаціоналізації вищої освіти України» (повідомлення) 

 



Шипко Оксана Миколаївна  науковий співробітник відділу інтернаціоналізації 

вищої освіти Інституту: «Нові комунікативні практики в умовах 

інтернаціоналізації вищої освіти» (повідомлення) 

 

Найдьонов Олександр Григорович, докторант відділу інтернаціоналізації вищої 

освіти Інституту: «Реалізація української національної ідеї у вищій освіті в умовах 

інформаційного суспільства» (повідомлення) 

 

Днепровська Євгенія Володимирівна, докторант відділу інтернаціоналізації вищої 

освіти Інституту: «Глобалізація та інтернаціоналізація освіти: філософські 

виміри» (повідомлення) 

 

Бойченко Наталія Михайлівна, докторант аспірант  відділу інтернаціоналізації 

вищої освіти Інституту: «Комунікативна філософія як методологічна основа 

дослідження професійної етики викладача вищої школи (засади рецепції 

світового та європейського досвіду)» (повідомлення) 
 

Яруш Марія Володимирівна, аспірант  відділу інтернаціоналізації вищої освіти 

Інституту: «Трансформація аксіологічних та епістемологічних засад сучасної 

освіти» (повідомлення) 

 

Кузін Микола Сергійович, аспірант  відділу інтернаціоналізації вищої освіти 

Інституту: «Феномен ліберальної освіти: філософсько-антропологічний аналіз» 

(повідомлення) 

 

Силкіна Світлана Олександрівна,  здобувач відділу інтернаціоналізації вищої 

освіти Інституту: «Новий гуманізм» як регулятивний ідеал інтернаціоналізації 

вищої освіти» (повідомлення) 

 

Костюченко Ксенія Олександрівна,  аспірант  відділу інтернаціоналізації вищої 

освіти Інституту: «Основні моделі і концепції філософії освіти в контексті 

дослідження транснаціоналізації вищої освіти і розвитку глобального 

суспільства знань» (повідомлення) 

 

Пекур Ольга Олександрівна, аспірант  відділу інтернаціоналізації вищої освіти 

Інституту: «Теоретико-методологічний потенціал концепцій приватно-

публічних відносин для розробки культурно-гуманітарних стратегій вищої 

освіти» (повідомлення) 

 

Рожко Валерія Анатоліївна,  аспірант  відділу інтернаціоналізації вищої освіти 

Інституту: «Прояви гедонізму у соціокультурних практиках сучасного 

суспільства як виклик вищій освіті» (повідомлення) 

 

 Шарафутдінов Андрій Батийович, здобувач відділу якості вищої освіти 

Інституту: « 

  



ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Тема круглого столу: «Економіка вищої освіти» 

2 червня 2015 р., 14.00 – 16.00  

 

модератор – Вітренко Юрій Миколайович, завідувач відділу економіки вищої 

освіти, кандидат економічних наук, доцент 

 

Вітренко Юрій Миколайович, завідувач відділу економіки вищої освіти, кандидат 

економічних наук, доцент: «Актуальні проблеми економічних відносин у сфері 

вищої освіти: методологічний аспект» (доповідь) 

Ковтунець Володимир Віталійович, заступник директора з наукової роботи ІВО 

НАПН України, провідний науковий співробітник відділу економіки вищої освіти, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент: «Закон України «Про вищу освіту» 

принято: що далі?» (доповідь)  

Мельник Сергій Вікторович, старший науковий співробітник відділу економіки 

вищої освіти, кандидат економічних наук, доцент: «Питання соціально – трудових 

відносин у сфері вищої освіти» (доповідь)  

- - - - - - - - -  

Кірієнко Дар’я Олександрівна, науковий співробітник відділу економіки вищої 

освіти, аспірант: «Якість вищої освіти: економічний аспект» (повідомлення ) 

 

Маслюгова Любов Василівна, аспірант відділу економіки вищої освіти: 

«Організаційно – економічні статуси ВНЗ України та деяких Європейських ВНЗ: 

порівняльна характеристика» (повідомлення) 

 

ВІДДІЛ ПОЛІТИКИ ТА ВРЯДУВАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

Тема круглого столу: «Автономія та врядування у вищій освіті» 

3 червня 2015 р., 11.00-13.00 

 

модератор – Жанна Василівна Таланова, завідувач відділу політики та врядування 

у вищій освіті доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник 

 

Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу політики та врядування вищої освіти Інституту: 

«Тенденції становлення та розвитку врядування у вищій освіті» (доповідь) 

 

 

 

 



Слюсаренко Олена Миколаївна, кандидат наук з державного управління, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу політики та 

врядування вищої освіти Інституту: «Теоретико-методологічні основи реалізації 

автономії та врядування в університетах світового класу (доповідь) 

Таланова Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу політики та врядування вищої освіти Інституту: 

«Розвиток освітніх програм і кваліфікацій на принципах академічної свободи» 

(доповідь)  

Воробйова Оксана Петрівна, кандидат наук з державного управління, старший 

науковий співробітник відділу політики та врядування вищої освіти Інституту: 

«Нормативно-правові основи реалізації фінансової автономії у вищому 

навчальному закладі» (доповідь) 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

Коваленко Оксана Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу політики та врядування вищої освіти Інституту: «Статути 

європейських університетів в контексті Болонського процесу» (повідомлення) 

 

Нітенко Ольга Валеріївна, здобувач ступеня доктора педагогічних наук, кандидат 

філологічних наук, доцент, здобувач відділу політики та врядування вищої освіти 

Інституту: «Концептуальні положення іншомовної підготовки фахівців права в 

трицикловій системі вищої освіти» (повідомлення) 

 

Бабан Сергій Михайлович, аспірант відділу політики та врядування вищої освіти 

Інституту: «Основні підходи до педагогічної підготовки в Сполученому 

Королівстві» (повідомлення) 

Ткаченко Вероніка Петрівна, аспірант відділу політики та врядування вищої освіти 

Інституту: «Підготовка магістрів бізнес-адміністрування у сфері освіти в 

Сполученому Королівстві» (повідомлення) 

Стрельченко Оксана Валеріївна, аспірант відділу політики та врядування вищої 

освіти Інституту: «Особливості професійної підготовки магістрів технічного 

перекладу в університетах США та України» (повідомлення) 

Сливка Ірина Дмитрівна, аспірант відділу політики та врядування вищої освіти 

Інституту: «Інтерес до професійно-орієнтованих засобів масової інформації як 

віддзеркалення студентських очікувань» (повідомлення) 

Шитікова Світлана Петрівна, аспірант відділу політики та врядування вищої 

освіти Інституту: «Пріоритети проектів освітніх програм Європейського Союзу 

в контексті реформування вищої освіти України» (повідомлення) 

 



ВІДДІЛ ЛІДЕРСТВА  ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Тема круглого столу: «Феномен лідерства у системі вищої освіти: 

індивідуальні та інституційні виміри»   
3 червня 2015 р., 14.00-16.00 

модератор – Курбатов Сергій Володимирович, завідувач відділу лідерства та 

інституційного розвитку вищої освіти, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник 

 

Курбатов Сергій Володимирович, кандидат філософських наук, завідувач відділу 

лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту. «Інституційне 

лідерство університетів в глобальному освітньому просторі крізь призму 

міжнародних рейтингів» (доповідь) 

 

Щербакова Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти 

Інституту: «Окремі питання з вивчення риторико-комунікативної культури 

сучасного університету як інтегративного фактора формування академічної 

еліти» (доповідь) 

 

Боднарук Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту: 

«Психологічні аспекти формування лідерства» (доповідь) 

 

Паламарчук Ольга Федорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту: 

«Роль ментора, фасилітатора та коучера у розвитку лідерського потенціалу 

університету» (доповідь) 

 - - - - - - - - - - - - -  

Калашнікова Світлана Андріївна, директор Інституту, співробітник відділу 

лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту: «Розвиток 

інституційного потенціалу університетів Сполученого Королівства: діяльність 

Leadership Foundation for Higher Education» 

 

Прохор Ірина Петрівна, старший науковий співробітник відділу лідерства та 

інституційного розвитку вищої освіти Інституту: «Формування управлінської 

команди як інструмент розвитку лідерського потенціалу приватного закладу 

вищої освіти» (повідомлення) 

 

Жданова Катерина Олександрівна, науковий співробітник відділу лідерства та 

інституційного розвитку вищої освіти Інституту. «Студенти як активний учасник 

процесу врядування на рівні університету: досвід Сполученого 

Королівства»(повідомлення) 

 

Гондюл Ірина Леонідівна, аспірант відділу лідерства та інституційного розвитку 

вищої освіти Інституту: «Розгляд проблеми управління педагогічним та 

адміністративним персоналом навчального закладу в сучасній літературі» 
(повідомлення) 



 

ВІДДІЛ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ  

Тема круглого столу: «Інтеграція вищої освіти і науки» 

 

4 червня 2015р., 11:00-13:00 

 

модератор – Ярошенко Ольга Григорівна, завідувач відділу інтеграції вищої 

освіти і науки, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України 

 

Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки 

Інституту: «Сучасний стан і перспективи науково-дослідницької  діяльності 

суб’єктів навчального процесу університетів» (доповідь) 

Скиба Юрій Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий 

співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту: «Управління 

науковою діяльністю викладачів кафедр вищих навчальних закладів України» 

(доповідь) 

Линьова Ірина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту: «Основи 

забезпечення якості докторської підготовки: аналіз європейського досвіду» 

(доповідь) 

Чорнойван Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту: «Кар’єра дослідника 

в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи» (доповідь) 

Дівінська Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту: «Педагогічний досвід 

організації науково-дослідної роботи в університетах України» (доповідь) 

- - - - - - - - - - - - -  

Тарутіна Зінаїда Євгенівна, кандидат медичних наук, старший науковий 

співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту: «Науково-

теоретичні засади дослідницької діяльності» (повідомлення)  

 

Тітаренко Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту: «Сутність поняття 

,,дослідницька компетентність”» (повідомлення) 

Воронкова Богдана Анатоліївна, науковий співробітник відділу інтеграції вищої 

освіти і науки Інституту: «Нові підходи і можливості в 



інформаційному забезпеченні дослідницької діяльності університетів» 

(повідомлення) 

Лесик Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, докторант відділу 

інтеграції вищої освітиі науки Інституту: «Проблеми соціо-гуманітарних наук 90-

х років ХХ століття» (повідомлення) 

Харламенко Валентина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 

відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту: «Професіоналізація як основна 

компонента профорієнтаційного супроводу учнівської молоді в діяльності 

соціального педагога» (повідомлення) 

Каліцева Олена Вікторівна, аспірант відділу інтеграції вищої освіти і науки 

Інституту: «Розвиток комунікативних умінь майбутніх фахівців у вищій школі» 

(повідомлення) 

Дяченко Надія Олексіївна, старший лаборант відділу інтеграції вищої освіти і науки 

Інституту: «Формування вмінь розв’язувати педагогічні задачі у майбутніх 

викладачів» (повідомлення) 

Грона Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, здобувач відділу 

інтеграції вищої освіти і науки Інституту: «Науково-дослідницька робота 

студентів як умова формування текстологічної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів» (повідомлення) 

Трибулькевич Катерина Георгієвна, докторант відділу інтеграції вищої освіти і 

науки Інституту: «Теоретичне обґрунтування сутності студентського 

самоврядування» (повідомлення) 
 
Шроль Тетяна Степанівна, аспірант відділу інтеграції вищої освіти і науки 

Інституту: «Педагогічний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів» (повідомлення) 

Фещук Алла Михайлівна, аспірант відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту: 

«Особливості організації професійно орієнтованої іншомовної підготовки 

майбутніх інженерів» (повідомлення) 

Мозуль Ірина Вікторівна, аспірант відділу інтеграції вищої освіти і науки 

Інституту: «Сутність предметної природознавчої компетентності молодших 

школярів» (повідомлення) 

Кудлай Аліна Олександрівна, аспірант відділу інтеграції вищої освіти і науки 

Інституту: «Професійна компетентність майбутніх правоохоронців: як 

психолого-педагогічна проблема» (повідомлення)  



ВІДДІЛ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Тема круглого столу: «Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти»   

4 червня 2015 р., 14.00-16.00 

модератор – Самчук Зореслав Федорович, завідувач відділу якості вищої освіти, 

доктор філософських наук, старший науковий співробітник 

Самчук Зореслав Федорович, доктор філософських наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу якості вищої освіти Інституту:  «Причинно-

наслідкові зв’язки світоглядної зрілості та якісної вищої освіти» (доповідь) 

Рябченко Володимир Іванович, кандидат с.-г. наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу якості вищої освіти 

Інституту: «Оцінювання якості вищої освіти з позицій світоглядно-

компетентнісного підходу» (доповідь) 

Гриценко Марина Василівна, кандидат філос. наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу якості вищої освіти 

Інституту: «Взаємозалежність академічної свободи і якісної вищої освіти» 

(доповідь) 
 

Червона Леся Миколаївна, кандидат філософських наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу якості вищої освіти 

Інституту: «Соціокультурна детермінанта якісної вищої освіти» (доповідь) 

- - - - - - - - - - - - -  

Бульвінська Оксана Іванівна, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу якості вищої освіти 

Інституту: «Комунікаційна компонента якісної освіти як процесуальний і 

особистісний атрибут» (повідомлення) 

Невмержицька Наталія Михайлівна, науковий співробітник відділу якості вищої 

освіти Інституту: «Перспективи підвищення якості вищої освіти у свідомості 

студентської молоді України» (повідомлення) 

Єгупов Микола Владленович, науковий співробітник відділу якості вищої освіти 

Інституту: «Світоглядна ідентичність як детермінанта якості вищої освіти» 

(повідомлення) 

Фіалко Наталія Анатоліївна, науковий співробітник відділу якості вищої освіти 

Інституту: «Гуманітаристика як світоглядний орієнтир якісної вищої 

освіти» (повідомлення)  

Шеремет Любов Анатоліївна, докторант відділу якості вищої освіти Інституту: 

«Гуманістичний потенціал спорту як соціокультурного і освітнього явища» 
 

Бойко Андрій Олександрович, аспірант відділу якості вищої освіти Інституту: 

«Феномен маси як атрибут суспільства і культури» (повідомлення) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ 

01014, Київ, вул. Бастіонна, 9  

тел./ факс (044) 28-668-04 

е-mail: ihed@ukr.net 

вул. Бастіонна, 9, 9 поверх, зала Вченої ради Інституту    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Звітної наукової конференції 

Інституту вищої освіти НАПН України 

«НАУКА І ВИЩА ОСВІТА» 

 

м. Київ, 2-4 червня 2015р. 

вул. Бастіонна, 9, 9 поверх, зала Вченої ради Інституту 

 


