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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЗВІТНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

25 лютого 2019 р. 
11.00-13.00 − Відділ інтернаціоналізації вищої освіти 

В. В. Зінченко  
Глобальні інституційні трансформації для стійкого розвитку суспільства в контексті 
інтернаціоналізації вищої освіти і науки 
 
Л. С. Горбунова 
Трансформативні стратегії вищої освіти для  стійкого розвитку в перспективі глобального 
громадянства 
 
С. В. Курбатов  
Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації: проблема якості 
 
В. М. Брижнік  
Соціоантропологічний вимір стратегій вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого 
розвитку громадянського суспільства 
 
О. М. Шипко  
Комунікаційні стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства 
 

14.00-16.00 − 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  
 
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  
  



26 лютого 2019 р. 
 

11.00-13.00 − Відділ економіки вищої освіти 
 

В. В. Ковтунець  
Методологічні основи економічної діяльності університетів як автономних інституцій в умовах 
ринкової економіки 
 
Ю. М. Вітренко  
Теоретичні засади економічної діяльності університетів як автономних інституцій в умовах сучасної 
ринкової економіки 
 
І.В. Власова 
Механізми забезпечення економічної автономії університету: міжнародний досвід 
 
С. В. Мельник  
Університет як автономна інституція сектору нефінансової корпорації 
 
В. О. Ворона  
Сучасні правові регулятори економічної діяльності університетів як суб’єктів (автономних інституцій) 
ринкової економіки  
 
Д. О. Кірієнко  
Вимірювання результатів економічної діяльності університетів як суб’єктів (автономних інституцій) 

 
14.00-16.00 − Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти 

 
В. І. Рябченко  
Вплив соціального середовища на ефективність університетського врядування (світоглядний аспект) 
 
С. А. Калашнікова 
Фактори забезпечення ефективного університетського врядування 
 
І. І. Драч 
Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування 
 
Л. М. Червона 
Роль студентської спільноти у забезпеченні ефективного університетського врядування 
 
Н. М. Невмержицька 
Соціальна відповідальність студентів як передумова забезпечення ефективного університетського 
врядування 
 
О. Ф. Паламарчук 
Участь академічного персоналу в університетському врядуванні 

 
 

  



27 лютого 2019 р. 
11.00-13.00 − Відділ політики та врядування у вищій освіті 

 
О. Ю. Оржель  
Соціальна відповідальність університету як фактор впливу на оцінювання якості вищої освіти 
 
В. І. Луговий 
Тенденції розвитку механізмів оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції 
 
О. М. Слюсаренко  
Міжнародні та національні університетські рейтинги як механізм оцінювання якості вищої освіти 
 
Ж. В. Таланова  
Міжнародний, національний та інституційний виміри запровадження механізмів оцінювання якості 
вищої освіти 
 
І. О. Линьова 
Оцінювання якості підготовки докторів філософії в контексті Європейської інтеграції 
 
О. П. Воробйова  
Трансформація систем забезпечення якості вищої освіти в умовах глобалізації: управлінський аспект  
 
М. А. Дебич 
Інструменти інтернаціоналізації для оцінювання якості вищої освіти  
 
К. А. Трима  
Вплив громадських організацій на політику забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти   

 


