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П Р Е С - Р Е Л І З 

Шановні колеги! 

5-6 лютого 2021 року 
Відбудеться VІ Всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю 

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Єльникова Галина Василівна (голова) – доктор педагогічних наук, професор, голова Ради 
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 
професор Української інженерно-педагогічної академії. 
Рябова Зоя Вікторівна  (заст. голови) – доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Ради 
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 
завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти НАПН України». 
Купріянов Олександр Володимирович (співголова) – доктор технічних наук, доцент, проректор з 
наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії. 
Кириченко Микола Олексійович (представник установи-організатора) − доктор філософії, 
член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет  
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ). 
Крижко Василь Васильович (представник установи-організатора)  − кандидат педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного 
педагогічного університету (м. Бердянськ). 
Самойленко Оксана Анатоліївна (представник установи-організатора)  – доктор педагогічних 
наук, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України(м. Київ). 
Покроєва Любов Денисівна (представник установи-організатора) − кандидат педагогічних 
наук, доцент, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (м. Харків). 
Полякова Ганна Анатоліївна (представник установи-організатора) − кандидат педагогічних 
наук, доцент, керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського 
національного економічного університету ім. С. Кузнеця (м. Харків). 
Савченко Ірина Миколаївна (представник установи-організатора)  – кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія 
наук України» (м. Київ). 



Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної 
педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії. 
Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка аспірантурою і 
докторантурою  ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України». 
Боднар Оксана Степанівна – доктор педагогічних наук, доцент ; професор кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. 
Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, 
іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця. 
Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання мов 
і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 
Почуєва Ольга Олексіївна − кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної 
філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 
Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ. 
Селецький Андрій Васильович − кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ. 
Сорочан Тамара Михайлівна − доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник 
освіти України, директорка Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ). 
 
Центр організації і проведення: м. Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженерно-
педагогічна академія 
Робочі мови: українська, російська, англійська, польська. 
Online-канал форуму: 
https://us02web.zoom.us/j/84825884039?pwd=eFRsUG9HVzEvN1hXakN2S1VLNlk4Zz09 
Місія форуму: обговорення  актуальних питань використання технології адаптивного 
управління в освіті. 
Аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, 
управлінці та всі працівники освіти, які сприяють розповсюдженню ідей адаптивного 
менеджменту. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ 
Наукова панель 1: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ 
Модератор: доктор педагогічних наук, професор Г. В. Єльникова 
Наукова панель 2: АКТИВІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 
Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент О. Л. Ануфрієва  
Наукова панель 3: АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ 
Модератор: доктор педагогічних наук, професор О. С. Боднар. 
Наукова панель 4: АДАПТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент Г. А. Полякова.  
Наукова панель 5:АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ 
ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 
Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Бачієва. 
Наукова панель 6: АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І 
ЗАРУБІЖНИХ ВИШІВ 
Модератори: доктор педагогічних наук, Я. А. Малихіна, аспірант О. П. Суховерхова. 
Наукова панель 7: ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ 
АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ ТА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Модератор: кандидат історичних наук А. В. Селецький, кандидат педагогічних наук, 
М. Л. Ростока. 
Наукова панель 8: АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Модератор: доктор педагогічних наук, Г. Ю. Кравченко. 



ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

1-й день 
05.02.2021 
10.00-17.00 

1. Відкриття Форуму. Вітальні слова учасникам. 
2. Online-презентація наукових панелей (виступи за програмою Форуму). 
3. Offline-обговорення виступів (поради, побажання, пропозиції, 
рекомендації, представлення ідей тощо) в науково-просвітницькому 
середовищі Форуму. 

2-й день 
06.02.2021 
10.00-17.00 

1. Online-презентація наукових панелей (виступи за програмою Форуму). 
2. Online-дискурс: доповіді наукової школи «Адаптивні процеси в освіти». 
3. Offline обговорення проблематики наукових панелей в науково-
просвітницькому середовищі Форуму. 
4. Позиціювання роботи Форуму на сайтах установ-організаторів. 
5. Наукова толока «Калейдоскоп вражень» в online–режимі. 
6. Підбиття підсумків, завершення роботи Форуму: оголошення і прийняття 
рекомендацій Форуму. Наукове портфоліо Форуму. 
7. Робоча нарада організаційного комітету щодо узагальнення і 
систематизації рекомендацій учасників Форуму. 

УВАГА! 
Сертифікація учасників. Кожен учасник форуму отримає іменний сертифікат. 
Участь у Форумі: online. 

1. Реєстрація на участь у Форумі відбувається до 4 лютого 2021 року шляхом 
заповнення 

eg-form: http://surl.li/kezi   
2. Благодійний внесок за участь у роботі Форуму складає 150 грн. за реквізитами: 
ГО ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛIННЯ СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНИМИ СИСТЕМАМИ 

ЄДРПОУ/ДРФО 40346072, Рахунок: UA423515330000026009052212800 (Поточний рахунок), В ПАТ 
КБ “ПРИВАТБАНК” (Код Банку – МФО 351533). 

3. Планується випуск е-збірника матеріалів тез доповідей Форуму, який після 
закінчення заходу буде розміщено на сайті установ-організаторів. 

4. Матеріали тез доповідей (назва файлу Тези_прізвище) просимо надіслати до 
05.02.2021 р. з поміткою: Матеріали Форуму-2021 на е-mail: luzan1307@gmail.com 
Додатково надається можливість надрукувати тези (благодійний внесок: 40 грн./стор. за 
реквізитами, що надаються після прийняття матеріалів до друку організаційним комітетом). 

Вимоги до оформлення тез доповідей. 
Обсяг матеріалів: 1-3 повних сторінки формату А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє, 

нижнє, ліве, праве – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий 
інтервал – 1,5. 

Структура матеріалів: прізвище, ім’я автора (повністю), посада й організація для 
педагогів, повна назва освітньої установи, e-mail (за наявності), назва друкується 
напівжирними великими літерами; рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного 
об’єкту; список використаних джерел розміщується після тексту тез. 

Відповідальність за релевантність і достовірність поданого матеріалу несуть автори. 
5. Для учасників Форуму додатково надається можливість надрукувати статті в 

електронному науковому фаховому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика» 
серія «Педагогіка» − планується до видання в першому кварталі 2021, а серія «Економіка» – у 
другому кварталі 2021 року. 



Видання включено до переліку електронних наукових фахових видань України, 
категорія «Б», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора й кандидата наук; доктора філософії, а також власні дослідження 
педагогів України й зарубіжжя (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 
02.07.2020 р.). Видання розміщене в середовищі Platform & workflow by OJS/PKP. Кожна 
стаття проходить сліпе рецензування й перевірку на плагіат, після чого отримує унікальний 
ідентифікатор DOI. Благодійний внесок для публікації: 50 грн./стор. Члени ГО «ШАУСПС», які 
систематично сплачують благодійні внески, за публікацію кошти не вносять. 

 
Сайт видання: https://amtp.org.ua. Довідки щодо умов розміщення й підготовки 

публікацій можна отримати за адресою: gromilich777@gmail.com.  
Організаційні питання Форуму можна з’ясувати за телефонами контактних осіб: 

 
Почуєва Ольга Олексіївна (+38(067)-9509135); 
Лузан Людмила Олександрівна (+38(050) 9919215) 

 
Сподіваємося на Вашу участь і плідну співпрацю 

Оргкомітет Форуму 


