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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

5 березня 2018 р. 
 

11.00-13.00 − Відділ інтернаціоналізації вищої освіти 
В. В. Зінченко  
Інституційний вимір інтернаціоналізації вищої освіти в умовах глобальних трансформацій  
 
Л. С. Горбунова  
Трансформативний потенціал інтеркультурної та транскультурної освіти у космополітичній 
перспективі 
 
І. В. Степаненко  
Інтернаціоналізація вищої освіти: особистісно орієнтовані стратегії  
 
М. А. Дебич  
Механізми інтернаціоналізації університетів Європейського Союзу: культурно-гуманітарний 
вимір 
 
І. М. Сікорська  
Європейська політика інтернаціоналізації вищої освіти: мультикультурний вимір  
 
О. М. Шипко  
Комунікаційні процеси в інтернаціоналізації вищої освіти  
 

14.00-16.00 − Відділ економіки вищої освіти 
 

Ю. М. Вітренко  
Теоретико-методологічне обґрунтування економічних відносин у сфері вищої освіти в умовах 
інноваційної економіки  
 
В. В. Ковтунець  
Економіко-математичне моделювання формування індикаторів державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів  
 
С. В. Мельник  
Трудові відносини та оплата праці у сфері вищої освіти 
 
В. О. Ворона  
Правове державне регулювання економічних відносин у сфері вищої освіти України  
  
Д. О. Кірієнко  
Економічні засади якості освітніх послуг у системі вищої освіти  
 
О. Г. Мусієнко  
Механізми регулювання ринку освітніх послуг у системі вищої освіти 
  



6 березня 2018 р. 
11.00-13.00 − Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти 

 
В. І. Рябченко  
Світоглядна компетентність як визначальний чинник успішної імплементації парадигми 
лідерства в управління вищою освітою  
 
С. А. Калашнікова 
 Розбудова інституційної спроможності та розвиток лідерського потенціалу закладів вищої 
освіти 
 
І. І. Драч 
Управління науковою роботою в університеті на засадах лідерства  
 
С. В. Курбатов  
Міжнародні рейтинги як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів  
 
О. М. Коваленко 
Правові основи інституційного потенціалу університетів в контексті глобального лідерства 
 
Л. М. Червона 
Студентське самоврядування як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів в 
контексті глобального лідерства 
 
Є. В. Балджи 
Психологічні аспекти розвитку лідерського потенціалу університетів  
 
Н. М. Невмержицька 
Усвідомлення студентами власної соціальної відповідальності як передумова успішного 
професійного становлення 
 
О. Ф. Паламарчук 
Управління професійним розвитком сучасного викладача-лідера  

 
14.00-16.00 − Відділ політики та врядування у вищій освіті 

 
О. Ю. Оржель  
Розвиток університетського врядування та соціальної відповідальності як чинники 
формування культури якості вищої освіти 
 
В. І. Луговий 
Тенденції стандартизації вищої освіти як складової забезпечення якості вищої освіти в 
контексті європейської інтеграції та глобалізації  
 
О. М. Слюсаренко  
Розвиток політики стандартизації вищої освіти в контексті забезпечення якості освіти 
 
Ж. В. Таланова  
Теоретико-методологічні основи забезпечення якості вищої освіти в контексті європейської 
інтеграції та глобалізації  
 



О. П. Воробйова  
Трансформація управління вищою освітою в контексті забезпечення якості освіти  
 
К. А. Трима  
Інтернаціоналізація діяльності університету як фактор забезпечення якості вищої освіти  
 
В. П. Ткаченко  
Забезпечення якості підготовки керівників закладів освіти в контексті європейської інтеграції  
 

7 березня 2018 р. 
11.00-13.00 − Відділ інтеграції вищої освіти і науки 

 
О. Г. Ярошенко  
Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників університетів в 
умовах інтеграції вищої освіти і науки  
 
І. Ю. Регейло  
Розвиток ціннісної компетентності науково-педагогічних працівників університетів в умовах 
інтеграції вищої освіти і науки 
 
Ю. А. Скиба  
Професійний профіль і кваліфікаційні рівні науково-педагогічних працівників університетів в 
умовах інтеграції вищої освіти і науки  
 
І. О. Линьова  
Розвиток викладацької компетентності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти  
 
О. В. Жабенко  
Моделі професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах 
інтеграції вищої освіти і науки  
 
В. Г. Муромець 
Теоретико-методологічні засади розвитку загальних компетентностей здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти у контексті реалізації управлінської діяльності  
 
Г. П. Чорнойван  
Кар’єрне зростання науково-педагогічних працівників у контексті інтеграції викладацької і 
дослідницької діяльності 
 
Н. О. Дівінська  
Розвиток іншомовної компетентності науково-педагогічних працівників університетів в умовах 
інтеграції вищої освіти і науки  
 
Н. О. Дяченко 
Професійний розвиток молодих викладачів в умовах інтеграції вищої освіти і науки  
 
 


