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ПРОГРАМА 
ПЕРША  ВСЕУКРАЇНСЬКА  МІЖГАЛУЗЕВА 

ЛІТНЯ НАУКОВА ONLINE-ШКОЛА З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ: ЦИФРОВІ ВИКЛИКИ 

07.07–09.07.2020 року 
Перша всеукраїнська міжгалузева літня наукова online-школа з міжнародною 

участю є інтеграційною й об’єднує роботу трьох заходів: літньої наукової школи ГО 
«Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», літньої школи 
молодого вченого ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та 
Міжнародної наукової конференції Бердянського державного педагогічного університету. 
Такий формат проведення є відповіддю на цифрові виклики і є інноваційним в контексті 
глобалізаційних процесів в освіті. 

Мета проведення Літньої наукової online-школи: обговорення актуальних 
питань розвитку адаптивного управління в умовах цифрових викликів. 

Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні працівники, педагоги, 
аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці всіх рангів, які зацікавлені 
в цифровій розбудові системи освіти України взагалі й Нової української школи зокрема на 
адаптивних засадах. 

Формат проведення заходу – цифровий. 
Центральні канали трансляції заходів Школи: 

1. Офіційний сайт ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами» за лінком http://adaptive.org.ua/ 

2. Канал на youtube за лінком:  
https://www.youtube.com/channel/UCiTNBAGcJbBQXPt1fYODacQ. 
Часові межі та лінки: 
11.00-13.00 – робота online-режимі (bit.ly/goshausps; ідентифікатор конференції 850 0360 3432 пароль 

739738) 
13.00-16.00 – робота в online та offline-режимі (bit.ly/goshausps; ідентифікатор конференції 850 0360 

3432 пароль 739738 та опрацювання інформаційних матеріалів та заповнення е-
форм за лінком http://adaptive.org.ua/) 

16.00-17.00 – робота online-режимі (bit.ly/goshausps; ідентифікатор конференції 850 0360 3432 пароль 
739738) 



 
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 
(м. Харків); 

Купріянов Олександр Володимирович (співголова) – доктор технічних наук, 
доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії 
(м. Харків); 

Кириченко Микола Олексійович (співголова) − доктор філософії, член-
кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет  
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ); 

 
Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ); 

Бондаренко Тетяна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформаційних, комп'ютерних та поліграфічних технологій Української інженерно-
педагогічної академії; головний редактор наукового електронного видання «Адаптивне 
управління: теорія і практика» (м. Харків); 

Брюханова Наталія Олександрівна − доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-
педагогічної академії (м. Харків); 

Єльникова Олена – кандидат педагогічних наук, фаундер myschool.ua та автор 
комп'ютерних програм для управління закладом освіти. Незалежний експерт (м. Чернігів) 

Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця (м. Харків); 

Крижко Василь Васильович − кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного 
університету (м. Бердянськ); 

Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-
педагогічної академії (м. Харків); 

Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
(м. Харків); 

Немченко Сергій Геннадійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету 
(м. Бердянськ); 

Почуєва Ольга Олексіївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця (м. Харків); 

Рябова Зоя Вікторівна– доктор педагогічних наук, професор, заступник голови 
Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», завідувачка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ); 

Савченко Ірина Миколаївна − кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України» 
(м. Київ); 

Самойленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, заступник 
директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти 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). 
  



ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

1-й день 
07 липня 

2020 
 

11.00-11.15. 

1. Офіційне відкриття Першої всеукраїнської міжгалузевої літньої 
наукової online-школи з міжнародною участю та комунікаційне вітання 
учасників. Створення валізи запитань (online-режим). 

11.15-13.00. 

2. Міжнародна наукова конференція Бердянського державного 
педагогічного університету «Сучасна управлінська думка: нові підходи 
та парадигми» (online-режим). Формування наукової е-скарбнички. 

13.00-14.00 

3. Заповнення е-форми щодо контенту конференції (offline-режим). 

14.00-15.00 

4. Наукові зустрічі: Workshop, тренінги, майстер-класи, презентації досвіду 
науковців та авторських майстерень тощо (offline-; online-режим). 

15.00-16.00 

5. Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (offline-; 
online-режим). 

16.00-17.00 

6. Feedback першого дня (online-режим). 

2-й день 
08 липня 

2020 

11.00-11.15. 

1. Офіційне привітання та відкриття другого дня роботи, комунікаційне 
вітання учасників. Створення валізи запитань (online-режим). 

11.15-13.00. 

2. Наукова панель Школи адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами (online-режим). Формування наукової е-скарбнички. 

13.00-14.00 

3. Заповнення е-форми щодо контенту наукової панелі (offline-режим). 

14.00-15.00 

4. Наукові зустрічі: Workshop, тренінги, майстер-класи, презентації досвіду 
науковців та авторських майстерень тощо (offline-; online-режим). 

15.00-16.00 

5. Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (offline-; 
online-режим). 

16.00-17.00 

6. Feedback другого дня (online-режим). 

3-й день 
09 липня 

2020 

11.00-11.15. 
1. Офіційне привітання та відкриття третього дня, комунікаційне вітання 

учасників. Створення валізи запитань (online-режим). 

11.15-13.00. 

2. Освітній квест ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
«Наукові пошуки та знахідки» (online-режим). Формування наукової е-
скарбнички. 

13.00-14.00 

3. Заповнення е-форми щодо контенту конференції (offline-режим). 



14.00-15.00 

4. Наукові зустрічі: Workshop, тренінги, майстер-класи, презентації досвіду 
науковців та авторських майстерень тощо (offline-; online-режим). 

15.00-16.00 

Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (offline-; 
online-режим). 

16.00-17.00 

5. Feedback третього дня (online-режим). Підведення підсумків роботи 
Школи та презентація отриманих здобутків у валізі «Наукова е-
скарбничка» (online-режим). 

 
ПРОГРАМНИЙ КОНТЕНТ 

 

Офіційне привітання та відкриття заходу 

Єльникова Галина Василівна – доктор педагогічних наук, професор, голова Ради 
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», професор Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків); 

Кириченко Микола Олексійович − доктор філософії, член-кореспондент 
Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет  менеджменту 
освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ); 

Купріянов Олександр Володимирович – доктор технічних наук, доцент, 
проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків); 

Ліпич Вікторія Миколаївна – проректор з науково-педагогічної роботи 
Бердянського державного педагогічного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
(м. Бердянськ); 

Лукашев Сергій Валерійович, кандидат економічних наук, професор, заступник 
керівника (проректор з науково - педагогічної роботи) Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Савченко Ірина Миколаївна − кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України» 
(м. Київ). 

 
07 липня 2020 
Міжнародна наукова конференція Бердянського державного 

педагогічного університету «Сучасна управлінська думка: нові підходи та 
парадигми» 

 
Модератор: Крижко Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, професор, 

Бердянський державний педагогічний університет, професор кафедри менеджменту та 
адміністрування (м. Бердянськ) 

 
Сучасні інноваційні технології управління закладом освіти (тайм-менеджмент, 

Public relations, коучинг та ін.)  
Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, професор кафедри 
педагогічної майстерності та інклюзивної освіти (м. Полтава) 

 
Наукові підходи до дисертаційного дослідження 
Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри 
менеджменту (м. Тернопіль) 

 
 



Научно-педагогическая деятельность магистрантов: формирование 
универсальных компетенций 

Бущик Елизавета Александровна, магистрантка, Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР, Республика Беларусь) 

 
Менеджмент інформаційної служби некомерційної організації на основі сучасних 

технологічних трендів 
Єльникова Олена, кандидат педагогічних наук, фаундер myschool.ua та автор 

комп'ютерних програм для управління закладом освіти. Незалежний експерт (м. Чернігів) 
 
Виклики CОVID-19: потреба випереджальної освіти для "G-Z" та "G-A" 
Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (м. Суми) 

 
Родові зв'язки наукової термінології провідництва та парадигми 
Koндратенко Юлія Ігорівна, аспірант кафедри менеджменту та адміністрування, 

Бердянський державний педагогічний університет, (науковий керівник В. В. Крижко, 
к. пед. н., професор, БДПУ) (м. Бердянськ) 

 
Провідництво як національна та соціальна ідея. Реактивація провідницької ідеї в 

реформуванні національної освіти 
Крижко Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, професор, Бердянський 

державний педагогічний університет, професор кафедри менеджменту та адміністрування 
(м. Бердянськ) 

 
Використання ІТ в управлінні  закладом освіти 
Кулик Олена Єгорівна, кандидат педагогічних наук, Відділ освіти, молоді та спорту 

Чаплинської селищної ради Херсонської області, начальник (м. Херсон), С 
 
Щодо проблеми розвитку самоефективності вчителів в умовах невизначеності та 

нових цифрових викликів 
Макаренко Ірина Євгенівна, кандидат педагогічних наук, Криворізький 

державний педагогічний університет, старший викладач кафедри педагогіки, (м. Кривий 
Ріг), С 

 
Управління маркетингом освітніх послуг у сфері інклюзивної освіти 
Мацапура Тарас Вадимович, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, аспірант (науковий керівник З. В. Рябова, д. пед. н., професор, ДЗВО «УМО» 
НАПНУ), (м. Житомир) С 

 
Особливості циклу рефлексивного управління 
Немченко Сергій Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Бердянський державний педагогічний університет, доцент кафедри менеджменту та 
адміністрування (м. Бердянськ) 

 
Персонализации процесса обучения на основе модульного подхода 
Новосёлов Никита Александрович, студент, Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР, Республика Беларусь) 
 
Информационные технологии в подготовке педагогов-программистов 
Парафиянович Тамара Антоновна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры информационных радиотехнологий Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР, Республика Беларусь) 

 
Створення інтерактивного науково-технічного простору «Музей науки» і 

Міжнародного центру наукової дитячої творчості Малої академії наук України 



Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, Національний Центр «Мала академія наук України», учений секретар (м. Київ) 

 
Синергетичний ефект провідницької парадигми в освіті 
Старокожко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Бердянський 

державний педагогічний університет, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 
(м. Бердянськ) 

 
Психологічна резільєнтність керівника закладу освіти, як важливий чинник 

сприйняття інновацій 
Стемковська Ярослава, кандидат педагогічних наук, Миколаївська спеціалізована 

школа «Академія дитячої творчості», заступник директора, (м. Миколаїв), С 
 
Особливості формування комунікативних компетентностей у майбутніх учителів 
Шакура Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, Т.в.о директора 

Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка (м. Чернігів), С 
 
Технології навчання провідництву 
Шумілова Ірина Федорівна, доктор педагогічних наук, доцент, Бердянський 

державний педагогічний університет, доцент кафедри менеджменту та адміністрування 
(м. Бердянськ) 

 
08 липня 2020 
 
Наукова панель Школи адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами 
 
Модератор: Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, голова 

Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», професор Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) 

 
Дистанційне навчання в умовах закладу дошкільної освіти 
Алексеєнко Інна Ігорівна, Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 67 Харківської міської ради», здобувач другого (магістерського) рівня вищої 
освіти кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця (науковий керівник – Г. Ю. Кравченко, 
д. пед. н., доцент ХНЕУ ім. Семена Кузнеця) (м. Харків), С 

 
Розвиток професійної компетентності вчителів в системі методичної роботи 

початкової школи 
Бацула Наталія Володимирівна, аспірантка кафедри креативної педагогіки 

Українська інженерно-педагогічна академія (науковий керівник – Г. Ю. Кравченко, д. пед. н., 
доцент ХНЕУ ім. Семена Кузнеця) (м. Харків) 

 
Моніторинг використання дистанційних курсів в умовах цифрової освіти 
Бондаренко Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Українська 

інженерно-педагогічна академія, доцент кафедри інформаційних комп'ютерних технологій i 
математики (м. Харків) 

 
Адаптивна технологія професійної підготовки магістрів управління 

інтелектуальною власністю з використанням цифровізації освітнього процесу 
Бруєва Вікторія Анатоліївна, аспірантка кафедри педагогіки, методики та 

менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії (науковий керівник – 
Г. В. Єльникова, д. пед. н., професор, УІПА) (м. Харків) 

 
Протидія поширення коронавірусу COVID-19. Моніторинг ЗМІ: ресурс ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 



Годецька Тетяна Іванівна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського, науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного 
супроводу освіти (м. Київ), С 

 
Бази знань: онтологічний підхід 
Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач сектору ІКТ і наукометрії Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського (м. Київ) 

 
Зміст та структура наукових досліджень щодо активізації адаптивних процесів в 

освіті з використанням цифрових технологій 
Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, голова Ради 

Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», професор Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) 

 
Підвищення управлінських компетентностей магістрантів з використанням 

електронного освітнього середовища 
Єрьоменко Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Українська 

інженерно-педагогічна академія, докторант кафедри педагогіки, методики та менеджменту 
освіти (науковий консультант – Г. В. Єльникова, д. пед. н., професор, УІПА) (м. Харків) 

 
Розвиток цифрової освіти в Болгарії: особливості та перспективи  
Казлачова Златіна, професор, заступник декана з питань науки та міжнародних 

відносин Ямбольського факультету техніки та технологій Тракійського університету, 
(Болгарія) 

(Development of digital education in Bulgaria: features and prospects 
Zlatina Kazlacheva, Professor, Vice Dean of Science and International Relations of the 

Faculty of Technics and Technologies of Trakia University, Bulgaria) 
 
Розвиток правової компетентності  майбутніх інженерів-педагогів у професійній 

підготовці 
Котелевець Олександр Олександрович,  аспірант кафедри креативної педагогіки 

Українська інженерно-педагогічна академія (науковий керівник – Г. Ю. Кравченко, д. пед. н., 
доцент ХНЕУ ім. Семена Кузнеця) (м. Харків) С 

 
Організаційно-педагогічні засади розвитку ІКТ компетентності майбутнього 

керівника закладу освіти в умовах магістратури 
Кравченко Ганна Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця (м. Харків) 

 
COVID-19 та цифрова міграція в Португалії: виклики та перспективи на майбутнє 
Луїс Мігель Олівейра де Баррос Кардосо, професор, Політехнічний інститут 

Порталегре та Лісабонський університет (м. Портелегре, Португалія) 
( COVID-19 and the digital migration in Portugal: challenges and future perspectives  
Luís Miguel Oliveira de Barros Cardoso, Professor of Portalegre Polytechnic Institute 

and University of Lisbon, Portelegre, Portugal) 
 
Соціально-психологічна організація лояльності як чинник адаптивного 

реформування й модернізації освіти 
Ростока Марина Львовна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (м. Київ) 

 
Адаптивне управління приватним підприємством  
Рябов Олег Вячеславович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), С 
 



Педагогічні умови підготовки молодших спеціалістів сфери обслуговування на 
адаптивних засадах 

Савєльєва Тетяна Анатоліївна, Харківський державний професійно-педагогічний 
коледж імені В. І. Вернадського, заступник директора з навчально - виховної роботи, 
Українська інженерно-педагогічна академія, докторант кафедри педагогіки, методики та 
менеджменту освіти (науковий консультант – Г. В. Єльникова, д. пед. н., професор, УІПА) 
(м. Харків), С 

 
STEM проект як адаптивний  освітній простір 
Суховерхова Олена Петрівна, аспірантка кафедри педагогіки, методики та 

менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії (науковий керівник 
Г. В. Єльникова, д. пед. н., професор, УІПА) (м. Харків) 

 
Використання хмарних технологій у роботі вчителя 
Ярошенко Таїсія Іванівна, Щербанівський ліцей Щербанівської сільської ради 

Полтавського району, аспірантка (науковий керівник – Н. І. Білик, д. пед. н., доцент, 
ПОІПО), С 

 
The inheritance and development of national culture in the art education of chinese 

universities 
Liu Meihuan, Sichuan University of Arts and Sciences, China, Kharkov National Economic 

University named after Semyon Kuznets, Ukraine (Scientific adviser - G. Yu. Kravchenko, KNEU 
named after Semyon Kuznets) С 

 
Bachelor-translators’ intercultural competence and translation competence 
Liu Yanshi, School of Foreign Languages, Sichuan University of Arts and Science, P. R. 

China; Kharkov National Economic University named after Semyon Kuznets, Ukraine (Scientific 
adviser - G. Yu. Kravchenko, KNEU named after Semyon Kuznets) С 

 
The innovation of university organizational culture in the new situation 
Jin Lang, Deputy Secretary of General Party Branch, Institutions of higher education of 

Architectural and Engineering, Sichuan University of Arts and Sciences, DaZhou,China ; Kharkov 
National Economic University named after Semyon Kuznets, Ukraine (Scientific adviser - 
G. Yu. Kravchenko, KNEU named after Semyon Kuznets), С  

 
 
09 липня 2020 
 
Освітній квест ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

«Наукові пошуки та знахідки»  
Модератор: Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) 

 
Адаптивне управління підготовкою здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії 
Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ) 

 
Формування аналітичної компетентності майбутніх магістрів правоохоронної 

діяльності 
Баглай О. О., аспірант кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – Т. М. Сорочан, д. пед. н., 
професор, ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ) С 

 
Теоретичні основи створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти 



Баранцова Тетяна Вікторівна, аспірантка кафедри менеджменту освіти та права 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – З. В. Рябова, 
д. пед. н., професор, ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ) С 

 
Педагогічні умови розвитку професійної культури вчителів ліцеїв в системі 

методичної роботи 
Білоножко Олена Вікторівна, Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Кременчуцької міської ради Полтавської області, директор, аспірантка кафедри 
філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
(науковий керівник – Т. М. Сорочан, д. пед. н., професор, ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ) С 

 
Управління якістю освітньої діяльності початкової школи. Оцінювання освітніх та 

управлінських процесів в початковій школі закладу загальної середньої освіти 
Бобир Валентина Григорівна, стажист-дослідник кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи ДВЗО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України (науковий керівник Т. А. Махиня, к. пед. н., доцент, ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ) 
С 

 
Управління маркетинговими комунікаціями закладу загальної середньої освіти на 

основі хмарних технологій 
Борсук Дмитро Валерійович, Спеціалізована школа № 73 І – ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням української мови, літератури та українознавства, директор, аспірант 
кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України (науковий керівник – Т. А. Махиня, к. пед. н., доцент, ДЗВО «УМО» 
НАПНУ) (м. Київ) 

 
Розвиток маркетингової компетентності  керівника гуртка закладу позашкільної 

освіти в системі неформальної освіти  
Борсук Олеся Володимирівна, Центр творчості «Шевченківець», художній 

керівник, аспірантка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України (науковий керівник – О. Л. Ануфрієва, к. пед. н., доцент, ДЗВО 
«УМО» НАПНУ) (м. Київ) 

 
Позитивний досвід організації дистанційної освіти в закладах загальної середньої 

освіти в Україні та за кордоном 
Віролайнен Оксана Василівна, Комунальний заклад освіти «Середня 

загальноосвітня школа №58» Дніпровської міської ради, заступник директора з освітньої 
діяльності, аспірантка кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – І. М. Андрощук, 
д. пед. н., професор, ДЗВО «УМО» НАПНУ) С 

 
Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О 
Денисова Анастасія Володимирівна, Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти, в.о. заступника директора з навчальної роботи, С 
 
Структура та критерії сформованості  громадянських компетентностей 

керівників закладів загальної середньої освіти 
Єщенко Марина Миколаївна, аспірантка кафедри менеджменту освіти та права 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – Н. І. Клокар, 
д. пед. н., професор, ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ) С 

 
Розвиток педагогічної культури прийомних батьків у центрах соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді 
Забава Світлана Миколаївна, Служба у справах дітей та сім'ї Дніпровської РДА, 

головна спеціалістка відділу сімейної політики, аспірантка кафедри менеджменту освіти та 
права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – 
О. М. Отич, д. пед. н., професор, ДЕАПОУ), (м. Київ) С 

 



Формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників закладів 
загальної середньої освіти 

Заєць Наталія Юхимівна, аспірантка кафедри педагогіки, адміністрування та 
соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий 
керівник – Г. М. Тимошко, д. пед. н., професор, ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ), С 

 
Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти 
Зварич Ганна Володимирівна, Управління освіти і науки Тернопільської 

облдержадміністрації, заступник начальника, управління-начальник відділу реформування 
освітньої діяльності, аспірантка кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – І. Л. Сіданіч, 
д. пед. н., доцент, ДЗВО «УМО» НАПНУ), С 

 
Формування готовності працівників благодійних організацій до надання освітніх 

послуг в умовах неформальної освіти 
Кабацька Вікторія Вікторівна, Благодійний фонд «Карітас-Київ», кейс-менеджер 

соціальної роботи, аспірантка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник О. М. Отич, д. пед. н., професор, 
ДЕАПОУ (м. Київ), С 

 
Громадянська компетентність старшокласників в умовах глобалізаційних змін 
Калугіна Юлія Володимирівна, аспірантка кафедри менеджменту освіти та права 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник В. Г. Базелюк, 
к. пед. н., доцент, НУБіП) (м. Київ) С 

 
Актуальні питання з управління інклюзивної освітою 
Козенко Роман Володимирович, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України (м. Київ) 

 
Особливості управління приватним закладом освіти на адаптивних засадах 
Котелевець Катерина Вячеславівна, аспірантка кафедри менеджменту освіти та 

права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник 
М. О. Кириченко, доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої 
освіти України ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ) С 

 
Управління розвитком конкурентоспроможності закладу загальної середньої 

освіти 
Літкевич Алла Миколаївна, Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 

4, директор, аспірантка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник З. В. Рябова, д. пед. н., професор, 
ДЗВО «УМО» НАПНУ) 

 
Цифрова гігієна в комунікаційній стратегії менеджера в освіті: виклики і 

можливості 
Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
(м. Київ) 

 
Кейс-менеджмент в системі вищої освіти 
Міровська Маріола, доктор педагогічних наук, Гуманітарно-природничий 

університет ім. Яна Длугоша в Ченстохова, завідувачка кафедри соціальної політики, 
соціальної роботи та туризму (м. Ченстохова, Республіка Польща) 

 
Інформаційний підхід у системі громадсько-державного управління закладом 

загальної середньої освіти 
Михасюк Оксана Костянтинівна, Богодухівська гімназія №1 Богодухівської 

районної ради Харківської області, директор, аспірантка кафедри менеджменту освіти та 



права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник 
З. В. Рябова, д. пед. н., професор, ДЗВО «УМО» НАПНУ) 

 
Управління освітнім процесом у закладах післядипломної освіти в умовах 

дистанційного навчання 
Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, заступник директора Центрального 
інституту післядипломної освіти з навчальної роботи, доцент кафедри менеджменту освіти 
та права (м. Київ) 

 
Управління ризиками в проєктній діяльності закладів освіти 
Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Ради 

Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», завідувачка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) 

 
Цифрові аспекти  адаптивного  управління закладом  освіти 
Супрун  В’ячеслав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, професор 

кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України (м. Київ), С 

 
Формування адаптивного управління у сфері зайнятості населення 
Супрун Костянтин В’ячеславович,  аспірант спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – О. В.  Алейнікова, д. 
наук з держ. упр., професор, ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ), С 

 
Організаційна культура керівника як умова розвитку позитивного іміджу закладу 

освіти 
Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України (м. Київ) 

 
Управління маркетинговими комунікаціями закладу професійної (професійно-

технічної) освіти 
Харченко Ганна Петрівна, ДПТНЗ «Конотопське професійно-технічне училище», 

директор, аспірантка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – З. В. Рябова, д. пед. н., професор, 
ДЗВО «УМО» НАПНУ), (м. Київ)С 

 
Управління розвитком білінгвальної освіти в початковій школі 
Чарупа Марія Сергіївна, заклад загальної середньої освіти № 254 м. Києва, 

вчитель, аспірантка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України (науковий керівник – З. В. Рябова, д. пед. н., професор, ДЗВО «УМО» 
НАПНУ), С 

 
Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти 
Шкура Геннадій Анатолійович, Український державний центр позашкільної 

освіти, директор, аспірант кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (науковий керівник – З. В. Рябова, д. пед. н., професор, 
ДЗВО «УМО» НАПНУ) (м. Київ) С 

 
 
 
Горішна Оксана Мирославівна, Тернопільська загальноосвітня школа №14, 

аспірантка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України (науковий керівник - О. С. Боднар, д. пед. н., доцент, ТНПУ імені Володимира 
Гнатюка), (м. Тернопіль) С 



 
Ємець Вікторія Василівна, Національний центр «Мала академія наук України», 

науковий співробітник (м. Київ) С 
 
Пащенко Юлія Анатоліївна, Початкова школа №332 Дарницького району 

м. Києва, директор, (м. Київ) С 
Яковлєва Яна Володимирівна, вчитель вищої категорії, Борівська ЗОШ І-ІІІ ст 

заступник директора з навчально-виховної роботи (м. Харків) С 
 
Яцишина Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, викладач (м. Тернопіль) 
С 

 
 

 


