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І Міжнародна науково‐практична конференція «Особистість, університет, суспільство: 

виклики взаємодії та розвитку», 30 листопада 2022 р., (онлайн формат) 
Програма Конференції: 

 
9.45 – онлайн реєстрація 
https://us06web.zoom.us/j/84843173377?pwd=NHQ2MEVvWnZaelBjb1FJbklKOVpUZz09 
Passcode: 235397 

 
10.00‐11.30 
Сесія 1. Трансформація вищої освіти в Україні: вплив війни та завдання післявоєнного відновлення (національний 
вимір) 
 Вступне  слово  (5’).  Світлана  Калашнікова,  Керівник  Проєкту  ЄС  «Відродження  переміщених 

університетів:  посилення  конкурентоспроможності,  підтримка  громад»  /  «Reinventing  displaced 
universities:  enhancing  competitiveness,  serving  communities»  (REDU);  Радник  при  дирекції,  Інститут 
вищої освіти НАПН України; Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 

 Тимчасово  переміщені  університети  в  контексті  війни,  реформ,  онлайн  навчання  та  набору 
студентів  у  2022  році  (20‘).  Олег Шаров,  Генеральний  директор Директорату  вищої  освіти  і  освіти 
дорослих, Міністерство  освіти  і  науки України; Національний  експерт  з  реформування  вищої  освіти 
Програми ЄС Еразмус+ 

 Суспільство та  університети:  співпраця  з  громадами та чому це  важливо  (20’). Dr. Charles  Knight, 
Senior Consultant, AdvanceHE (Сполучене Королівство) 

 Університети  як  лідери  трансформацій  у  повоєнній  Україні  (20’).  Олена  Юзькова,  Генеральний 
директор компанії «Епоха інтернаціональної освіти» 

 
11.30‐13.10 
Сесія 2. Трансформація університету: від «переміщення» до «розвитку» (інституційний вимір) 
 Від  стабілізації  до  прориву:  кейс  Маріупольського  університету.  Микола  Трофименко,  Ректор 

Маріупольського державного університету 
 Розвиток переміщеного університету: проблеми та перспективи (20’). Олексій Целіщев, Проректор з 

наукової роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
 Антикризовий менеджмент для переміщених інституцій: роль університетів у розвитку громад (20’). 

Gerrit Jan Schep, Associate Expert for VNG International (Нідерланди) 
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 Програма  для  дітей  і  молоді  «Tackling the Blues»  (Боротьба  із меланхолією)  (20’).  Dr.  Helen O’Keeffe 
(Сполучене Королівство) 

 
13.10‐13.30 Перерва 
 
13.30‐14.45 
 
Сесія 3. Університет і суспільство – довіра та згуртування 
https://us06web.zoom.us/j/84843173377?pwd=NHQ2MEVvWnZaelBjb1FJbklKOVpUZz09 
Passcode: 235397 

 Соціальна  роль  університетів  в  умовах  знаннєвого  суспільства  під  час  війни  та  повоєнного 
відновлення (15’). Олена Оржель, Головний науковий співробітник Відділу взаємодії університетів та 
суспільства, Інститут вищої освіти НАПН України 

 Реалізація стратегії розвитку Східноукраїнського національного університеті імені Володимира Даля 
за  спеціальністю  201  «Aгрономія»  (15’).  Віктор  Тимчук,  Доцент  Кафедри  агрономії  та  лісівництва 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

 Роль  університетів  у  кризових  станах  суспільства:  виклики  та  перспективи  реалізації  проєктів 
Erasmus+  (15’).  Марья  Нестерова,  Керівник  Центру  соціальних  інновацій  в  освіті,  Український 
державний університет імені Михайла Драгоманова 

 Університети  і  суспільство:  моделі  взаємодії  в  контексті  соціальної  відповідальності  (15’).  Леся 
Червона,  Провідний  науковий  співробітник  Відділу  взаємодії  університетів  та  суспільства,  Інститут 
вищої  освіти  НАПН  України  /  Володимир  Рябченко,  Завідувач  Відділу  взаємодії  університетів  та 
суспільства, Інститут вищої освіти НАПН України 

 Освіта  під  час  війни  в  Україні  як  об’єкт  дослідження  та  надання  допомоги  міжнародними 
організаціями  (15’).  Антонюк  Валентина,  Головний  науковий  співробітник,  Інституту  економіки 
промисловості НАН України 

 
Сесія 4. Університет і громада – взаємодія та взаємозалежність  
https://us02web.zoom.us/j/86407799187?pwd=UlJPMmVWWkp5SnBiNVVTQUNNTEdrdz09  
Meeting ID: 864 0779 9187 
Passcode: 812594 

 Сучасний університет як центр трансформації громади: досвід Маріупольського університету (15’). 
Тетяна Марена, Проректор, Маріупольський державний університет 

 Принципи  сталого  розвитку  у  взаємодії  університету  та  громади  (15’).  Валентина  Токарева, 
Професор  Кафедри  маркетингу  та  туризму,  Маріупольський  державний  університет    /  Катерина 
Горюнова, Старший викладач Кафедри маркетингу та туризму, Маріупольський державний університет 

 Роль  університетів  у  регіональному  розвитку  на  засадах  смартспеціалізації  (15’).  Наталія Швець, 
Доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 Роль  Маріупольського  державного  університету  в  розвитку  громади  після  повномасштабного 
вторгнення  рф  в  Україну  (15’).  Ольга  Демідко,  Доцент  Кафедри  культурології,  Маріупольський 
державний університет 

 Фінансова стійкість та соціальна відповідальність університетів: від стратегії до ролі фінансових 
служб  (15’).  Наталія Шофолова, Старший  науковий  співробітник  Відділу  взаємодії  університетів  та 
суспільства, Інститут вищої освіти НАПН України 

 
Сесія 5. Університет і особистість – цінності, суб’єктність і колегіальність 
https://us02web.zoom.us/j/89169404234?pwd=Sm55aStGTzRSNHJyd1BwazlsTWk0QT09  
 Цінності  переміщеного  університету:  особистість  та  джерела  розвитку  (15’).  Руслан  Галгаш, 

Проректор  з  науково‐педагогічної  роботи,  економіки  та  розвитку,  Східноукраїнський  національний 
університет імені Володимира Даля 

 Студентське  життя  у  переміщеному  університеті  (15’).  Яна  Чанкотадзе,  Спеціаліст  Відділу 
міжнародних проєктів і програм, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 
Голова ГО «Лабораторії розвитку Луганщини» 
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 Університетська  спільнота:  реалізація  антикризових  заходів  в  умовах  воєнного  стану  (15’).  Яна 
Білоус,  Доцент  Кафедри  публічного  управління,  менеджменту  та  маркетингу,  Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля, Голова Благодійної організації «Благодійний фонд 
«Новий університет» 

 Роль особистості у підвищенні антикрихкості університету (15’), Сергій Митрохін, Декан Факультету 
інформаційних  технологій  та  електроніки,    Східноукраїнський  національний  університет  імені 
Володимира Даля  

 Партнерство  університету  та  громадськості  задля  просування  спільних  цінностей  (15’).  Сергій 
Кудрявцев,  Декан  факультету  інженерії,  Східноукраїнський  національний  університет  імені 
Володимира Даля, Голова ГО «Фундація «Простір» 

 Формуванні  правової  культури  особистості та  суспільства:  взаємодія  організацій  громадянського 
суспільства з юридичними кліниками (на прикладі спільної проєктної діяльності). Галина Татаренко, 
Завідувач  Кафедри  конституційного  права,  Східноукраїнський  національний  університет  імені 
Володимира Даля, Голова ГО «Фундація «Жіноча ініціатива», Керівник Юридичної клініки PRO BONO 

 
14.45 ‐15.15 
Підсумкова сесія  
https://us06web.zoom.us/j/84843173377?pwd=NHQ2MEVvWnZaelBjb1FJbklKOVpUZz09 
Passcode: 235397 

 
Інформація про доповідачів (Сесія 1 та 2) і модераторів Конференції 

 

 

Олег Шаров 
 sharov@mon.gov.ua   
 Генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих, Міністерство 

освіти і науки України 
 Кандидат фізико‐математичних наук, доцент 
 Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 
 Після  закінчення  з  відзнакою  в  1991  році  механіко‐математичного  факультету 

Київського  державного  університету  імені  Тараса  Шевченка  (спеціальність 
«Математика») продовжив навчання в аспірантурі. 

 У  різні  періоди  працював  асистентом  кафедри  інноваційного  менеджменту  та 
підприємництва,  заступником  декана  економічного  факультету  Київського 
університету  імені  Тараса  Шевченка,  стажистом‐дослідником,  інженером, 
інженером‐програмістом,  молодшим  науковим  співробітником,  науковим 
співробітником Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. 

 З  1998  до  2015  року  працював  на  посадах  завідувача  кафедри,  проректора  з 
навчальної  та  навчально‐методичної  роботи,  першого  проректора  ЗВО 
«Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ). 

 З серпня 2015 року працює в Міністерстві освіти і науки України.  

 

 

Dr. Charles Knight 
Charles.Knight@Advance‐he.ac.uk  
 Старший консультант, Advance HE 
 Перед  тим,  як  приєднатись  до  Advance  HE,  буз  заступником  декана  з  питань 

студентського досвіду у Salford Business School 
 Протягом 5  років працював Скарбником у британській доброчинній організації 

ARVAC, що спонсорувала проведення досліджень і тренінгів на тему, як організації 
публічного сектору можуть співпрацювати заради спільного блага та користі.    

 Під час перебування у Edge Hill University був директором Центру продуктивності 
та  інновацій,  що  діяв  за  фінансової  підтримки  ERDF  –  Європейського  фонду 
регіонального розвитку 
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  Олена Юзькова 
e.yuzkova@gmail.com  
 Генеральний директор компанії «Епоха інтернаціональної освіти»  
 Доктор філософії (PhD) з публічного управління та адміністрування 
 Сертифікований  консультант  з  управління,  бізнес‐коуч,  фасилітатор,  медіатор, 

викладач MBA 
 Віце‐президент Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління  
 Екс‐Віце‐Президент Міжнародної Ради Інститутів Управлінського Консультування 

(CMC‐Global)  
 Викладач  курсів  «Менеджмент»,  «Лідерство»,  «Організаційна  поведінка», 

«Управлінські комунікації» для слухачів програми МВА у Міжнародному Інституті 
Менеджменту (МІМ‐Київ)  

 

 

Микола Трофименко 
m.trofymenko@mdu.in.ua  
 Ректор Маріупольського державного університету 
 Кандидат політичних наук  
 Заслужений працівник освіти України 
 Заступник  голови  та  член Президії  ГО  «Спілка  ректорів  закладів  вищої  освіти 

України» 
 Член Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту 
 Член  Спеціальної  робочої  групи  European  University  Association  (EUA)  з 

післявоєнного відновлення України 
 Член  Ради  директорів  Європейської  організації  публічного  права  (Грецька 

Республіка) 
 Фахівець  з  питань  міжнародних  відносин,  зовнішньої  політики  держав, 

публічної дипломатії, автор понад 150 наукових публікацій 

 

 

Олексій Целіщев 
celischev@snu.edu.ua 
 Проректор з наукової роботи Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля 
 Доктор технічних наук, професор 
 Координатор  наукових  проектів:  «Отримання  нітратної  кислоти  шляхом 

прямого  окиснення  атмосферного  азоту  за  методом  Захарова»,  «Утилізація 
промислових відходів вуглевидобувних підприємств», «Кавітаційна технологія 
отримання  високооктанових  компонентів  моторних  палив»,  «EVA  –  перший 
український електромобіль» 

 

Gerrit Jan Schep  
gerritjan.schep@vngi.nl   
 Асоційований  експерт  VNG  International  (Агентствf  міжнародного 

співробітництва асоціації муніципалітетів Королівства Нідерланди) 
 Консультант  і  менеджер  з  питань  децентралізації,  реформи  державного 

управління,  розбудови  потенціалу  урядів  та  муніципалітетів,  стратегічне 
планування, розробка бізнес‐кейсів, управління людськими ресурсами тощо 
(30+ років досвіду) 

 Фахівець в антикризовому менеджменті з досвідом роботи в різних країнах 
світу. Досвід  управління,  консультування,  коучингу,  навчання,  ідентифікації 
програм, моніторингу та оцінки, розробки та реалізації проектів  (25+ років 
досвіду). 
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 Член  правління/директор  Соціального  банку  Нідерландів  (SBN)  і  член 
команди інтендантів у справі про доплату приватного боргу 

 

Dr. Helen O’Keeffe 
 Заступник декана факультету освіти в Edge Hill University  
 Лідер  Програми  для  дітей  і  молоді  «Tackling the Blues»  (Боротьба  із 

меланхолією), яка здобула національне визнання та багато винагород 
 Проводить дослідження у сфері інклюзії та соціальної справедливості 
 Є  членом Королівського мистецького товариства 
 Забезпечує  стратегічне  лідерство  у  стосунках  із  зовнішніми  партнерами, 

національними  та  міжнародними,  а  також  відповідає  за   організацію 
«студентської подорожі» (student journey) – набуття студентами когнітивних, 
соціальних, емоційних знань та досвіду під час навчання в університеті 

 Починала кар’єру як шкільний вчитель 
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 Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 
 Національний  координатор  міжнародних  проєктів  «Ukraine  HE  Leadership 

Development Programme» (Британська Рада в Україні, 2016‐2019) та «Ukraine HE 
Teaching Excellence Programme» (Британська Рада в Україні, 2019‐2022) 

 Керівник проєкту «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, 
serving communities» (Програма «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої 
освіти на сході Україні», 2020‐2024) 

 Директор  Інституту  вищої  освіти  НАПН  України  (2014‐2021  рр.),  проректор  з 
інноваційного розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка (2007‐
2011 рр.), проректор зі міжнародних зв’язків Національної академії державного 
управління при Президентові України (2004‐2006 рр.) 
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реформ» 
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і  переосмислення  (перевинайдення)  університетів;  соціальне  згуртування  та 
інклюзія; європейська інтеграція та врядування.   
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В.К. Мамутова НАН України» Національної академії наук України 
 Доктор економічних наук, професор 
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Східноукраїнського національного  університету  імені  Володимира Даля  (2013‐
2020) 
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