ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
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НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О.
СУХОМЛИНСЬКОГО ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
KINDERVEREINIGUNG LEIPZIG eV

ПРОГРАМА
І/ПЕРШОГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО
ФОРУМУ
АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ
7-8 лютого 2022 року

Харків – 2022

Центр організації і проведення: м. Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженернопедагогічна 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.

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.
Рябова Зоя Вікторівна (заст. голови) – доктор педагогічних наук, професор, заступник
голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціальнопедагогічними системами», завідувач кафедри менеджменту освіти та права
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти
НАПН України», м. Київ.
Купріянов Олександр Володимирович (співголова) – доктор технічних наук,
доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, м.
Ха рків.
Кретович Світлана Сергіївна ‒ кандидат педагогічних наук, завідувач відділом освіти
та науки Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента
України.
Міхал Кудлач ‒ доктор філософії, доцент, професор кафедри державної політики
Коледжу економіки та державного управління Краківського економічного університету,
Польща.
Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка
аспірантурою і докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН
України», м. Київ.
Бачієва Лариса Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент; доцент
кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженернопедагогічної академії; учений секретар Громадської організації «Школа адаптивного
управління соціально-педагогічними системами», м. Харків.
Бєляєв Сергій Борисович ‒ доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
педагогіки, психології початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального
закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, м.
Харків.
Боднар Оксана Степанівна – доктор педагогічних наук, професор; професор
кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль.
Бондаренко Тетяна Сергіївна ‒ доктор педагогічних наук, професор кафедри
інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української інженернопедагогічної академії, м. Харків.
Златина Казлачева ‒ професор, заступник декана з науки та міжнародних зв’язків
Тракійського університету, Стара Загора, Болгарія.
Келемен Габріела ‒ доктор технічних наук, професор, продекан факультету
педагогічної, психології та соціальних наук, Арадського університету «Аурел Влайку»,
Румунія.
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.
Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор,професор кафедри
краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук Української інженернопедагогічної академії, м. Харків.
Лапаєнко Світлана Володимирівна (представник установи-організатора) −
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукового
інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково- педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м.Київ.
Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», член
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально- педагогічними
системами», м. Харків.
Луїс Мігель Кардозу ‒ кандидат сучасних мов і літератур, професор
Політехнічного інституту Порталегре, Португалія.
Маттіас Хайнц, керуючий директор KINDERVEREINIGUNG LEIPZIG eV,
Німеччина.
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 імені С. Кузнеця, член
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними
системами», м. Харків.
Пушкарьова Тамара Олексіївна (представник установи-організатора)−
начальник відділу проєктної діяльності державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства освіти та науки України, керівник Академії
інноваційного розвитку освіти.
Ростока Марина Львівна (представник установи-організатора) – кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційноаналітичного супроводу освіти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені
В. О. Сухомлинського, член Громадської організації «Школа адаптивного управління
соціально-педагогічними системами», м. Київ.
Савченко Ірина Миколаївна (представник установи-організатора) – кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Національного
центру «Мала академія наук України», член Громадської організації «Школа адаптивного
управління соціально-педагогічними системами», м. Київ.
Севінц Гульсечен ‒ доктор філософії (PhD), професор, завідувач кафедри
інформатики Стамбульського університету, Турція.
Сорочан Тамара Михайлівна (представник установи-організатора)− доктор
педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директорка
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України, м. Київ.
Теловата Марія Теодозіївна (представник установи-організатора) – доктор
педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту
професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ
Наукова панель 1: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В
ОСВІТІ Модератор: доктор педагогічних наук, професор Г. В. Єльникова.
Наукова панель 2: АДАПТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент Г. А. Полякова.
Наукова панель 3: АДАПТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ШЛЯХОМ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Модератор: доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки,
психології початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
С. Б. Бєляєв.
Наукова панель 4: АДАПТИВНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
СУПРОВОДУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
Модератори: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Лапаєнко
С.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник М. Л. Ростока.
Наукова панель 5: ПРОВІДНИЦТВО ЯК ПРОЯВ АДАПТИВНОСТІ В ОСВІТІ
Модератор: кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри В. В. Крижко
Наукова панель 6: АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ
Модератор: доктор педагогічних наук, професор О. С. Боднар.
Наукова панель 7: АДАПТИВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання мов і
літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Л. О. Лузан.
Наукова панель 8: АДАПТИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ВІТЧИЗНЯНИХ І
ЗАРУБІЖНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Модератори: доктор педагогічних наук Т. С. Бондаренко, А. Ю. Брацлавська,
О. П. Суховерхова.
Наукова панель 9: АДАПТИВНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
Модератори: доктор педагогічних наук, професор З. В. Рябова, кандидат політичних
наук, доцент В. Г. Пугач.
ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ
1-й день
07.02.2022
10.00-18.00

2-й день
08.02.2022
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.
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 науковопросвітницькому 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.

ПРОГРАМА
І/ПЕРШОГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО
ФОРУМУ
АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ
(7-8 лютого 2022 року)
День перший

07.02.2022

Час 10.00-18.00

Регламент:
Привітання – до 2 хвилин
Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин
Виступ з інформацією у колі наукових панелей – до 7 хвилин
Повідомлення – до 3 хвилин

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ
Час 10.00-10.30
Привітання:
ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна – доктор педагогічних наук, професор
Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків.
КУПРІЯНОВ Олександр Володимирович – доктор технічних наук, доцент,
проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії,
м. Харків.
КРЕТОВИЧ Світлана Сергіївна ‒ кандидат педагогічних наук, завідувач
відділом освіти та науки Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної
політики Офісу Президента України.
МІХАЛ Кудлач ‒ доктор філософії, доцент, професор кафедри державної
політики Коледжу економіки та державного управління Краківського
економічного університету, Польща.
ТЕЛОВАТА Марія Теодозіївна – доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України, м. Київ.

КОНТЕНТ НАУКОВИХ ПАНЕЛЕЙ
Наукова панель 1 (час 10.30-12.30)
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ
Модератор:
Єльникова Галина Василівна,
доктор педагогічних наук, професор
Виступи:
Застосування адаптивного підходу в освітній діяльності закладів вищої освіти.
Єльникова Галина Василівна ‒ доктор педагогічних наук, професор,
голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціальнопедагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної
академії, м. Харків, Україна
Адаптивне управління професійним розвитком керівників Нової української
школи.
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, Україна
Інсайд-навчання в концепції адаптивної освіти.
Пушкарьова Тамара Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор,
начальник відділу проєктної діяльності державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства освіти та науки України, керівник
Академії інноваційного розвитку освіти, м. Київ, Україна
Адаптивні процеси в освіті: можливості проблемно-ресурсного та
індикативно-технологічного вимірів.
Жук Михайло Васильович ‒ кандидат філософських наук, доцент
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми,
Україна
Розвиток адаптивного управління у професійній діяльності педагогічних
працівників закладів освіти.
Лупінович Світлана Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувачка кафедри педагогіки і методики навчання Хортицької національної
академії; Лапшина Ірина Сергіївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки і методики навчання Хортицької національної академії,
м. Запоріжжя, Україна
Роль державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти.

Слободяник Олександр Васильович ‒ кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник Лабораторії зарубіжних систем професійної
освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, Україна
Адаптивний підхід до організації освітнього процесу в закладах фахової
передвищої освіти.
Савєльєва Тетяна Анатоліївна ‒ кандидат педагогічних наук, заступник
директора з навчально-виховної роботи Харківського державного професійнопедагогічного коледжу імені В.І. Вернадського, м. Харків, Україна
Адаптивне навчання в початковій школі.
Єрьоменко Ольга Анатоліївна ‒ доктор педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки, психології початкової освіти та освітнього менеджменту
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Модельний підхід до формування адаптивності молодших школярів.
Немерюк Юлія Володимирівна ‒ магістрантка кафедри педагогіки і
методики навчання Хортицької національної академії, м. Запоріжжя, Україна
Адаптивні підходи до організації кафедральної системи в закладах
післядипломної педагогічної освіти.
Кравченко Ганна Юріївна ‒ доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків,
Україна
Адаптивні процеси в резонансному управлінні.
Немченко Сергій Геннадійович ‒ доктор педагогічних наук, доцент
Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир,
Україна
Позиціювання всеукраїнського форуму «Інноваційні трансформації в сучасній
освіті: виклики, реалії, стратегії» засобами онтологічних трансдисциплінарних
інструментів.
Савченко Ірина Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія
наук України»; Демьяненко Валентина Борисівна ‒ кандидат педагогічних
наук, завідувач відділу інформаційного моделювання Національного центру
«Мала академія наук України», м. Київ, Україна
Інтерпретація дослідницьких робіт учнів у формі таксономічних графів.
Шаповалов Євгеній Борисович ‒ кандидат технічних наук, старший
науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань
Національного центру «Мала академія наук України», Шаповалов Віктор
Борисович ‒ старший науковий співробітник відділу створення навчальнотематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України»,

Шаповалова Ірина Миколаївна ‒ вчитель-методист вищої категорії середньої
загальноосвітньої школи №69, м. Київ, Україна
Адаптивні форми й методи роботи інтерпретаторів інтерактивного музею
науки Малої академії наук України.
Савченко Ярослав Володимирович ‒ аспірант і науковий співробітник
Інституту обдарованої дитини НАПН України; молодший науковий
співробітник відділу створення інтелектуальних мережних інструментів
Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ, Україна
Дискурс:
Методологічний концепт освітніх трендів: дистант як адаптивна освіта в
умовах суспільних змін.
Лучанінова Ольга Петрівна ‒ доктор педагогічних наук, професор
кафедри інженерної педагогіки ННІ «Інститут промислових і бізнес технологій»
Українського державного університету науки та технологій, м. Дніпро, Україна
Адаптивний підхід до оцінювання професійної компетентності науковопедагогічних працівників.
Аннєнкова Ірина Петрівна ‒ доктор педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
м. Одеса, Україна
Адаптивне навчання в інклюзивних групах закладу фахової передвищої освіти.
Фесік Людмила Іванівна ‒ кандидат педагогічних наук, директор
Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний фаховий
коледж», м. Чернівці, Україна
Методи арттерапії в соціальній адаптації дітей.
Ткемаладзе Зоя Павлівна ‒ викладач кафедри музично-інструментальної
підготовки вчителя; Золотарьова Ольга Ігорівна, викладач кафедри музичноінструментальної підготовки вчителя Комунального закладу «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків,
Україна
Overall characteristic of methods and methods of choreographic training.
Ульянова Вікторія Станіславівна ‒ доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Комунального
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної
ради, м. Харків, Україна
Компетенції в музично-педагогічній освіті: тенденції та перспективи в
адаптивному вимірі.
Тищик Вадим Борисович ‒ старший викладач кафедри музичноінструментальної підготовки вчителя Комунального закладу «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків,
Україна

Адаптивний підхід до розвитку духовної культури та національної свідомості
молоді як запорука якості освіти.
Зворська Надія Антонівна ‒ викладач кафедри музичноінструментальної підготовки вчителя; Гур’янова Наталія Миколаївна, викладач
кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,
м. Харків, Україна
Музично-дидактичні ігри на музичних заняттях в закладах дошкільної освіти як
засіб соціальної адаптації дітей.
Бабиніна Юлія Русланівна ‒ викладач кафедри музичноінструментальної підготовки вчителя; Мельниченко Максим Вікторович,
викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Комунального
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної
ради, м. Харків, Україна

Наукова панель 2 (час 12.30- 13.45)
АДАПТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
Модератор:
Полякова Ганна Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Виступи:
Адаптивне управління розвитком освітнього середовища закладу вищої освіти
на засадах забезпечення якості.
Полякова Ганна Анатоліївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна
Адаптивне управління процесом диверсифікації освітні послуг з підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів на регіональному рівні.
Лунячек Вадим Едуардович ‒ доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків,
Україна
Ресурсний потенціал адаптивного освітнього середовища професійної
підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі в умовах змішаного навчання.
Костіна Валентина Вікторівна ‒ доктор педагогічних наук, доцент
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна

Академічна доброчесність, як одна з ключових складових внутрішньої системи
забезпечення якості у ЗВО.
Черненко Юлія Юріївна ‒ кандидат економічних наук, доцент кафедри
краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук Української
інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна
Активізація адаптивних процесів дослідницької діяльності здобувачів вищої
освіти.
Бачієва Лариса Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженернопедагогічної академії, м. Харків, Україна
Дискурс:
Управління якістю підготовки фахівців з фізичного виховання на адаптивних
засадах.
Чжан Ліанг ‒ аспірант Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Кітай-Україна
Управління процесом формування компетентності у сфері охорони і захисту
прав інтелектуальної власності у випускників педагогічних ЗВО
Кулаковський Олександр Миколайович ‒ адвокат, аспірант кафедри
краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук Української
інженерно-педагогічної академії
Наукова панель 3 (час 13.45-15.15)
АДАПТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ
СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Модератор:
Бєляєв Сергій Борисович,
доктор педагогічних наук, доцент
Виступи:
Сертифікація педагогічних працівників як один із шляхів адаптування
педагогічних інновацій в освітньому процесі.
Бєляєв Сергій Борисович ‒ доктор педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Формування математичної компетентності в умовах змішаного навчання.
Бацула Наталія Володимирівна ‒ аспірантка кафедри педагогіки,
методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії,
вчителька початкових класів вищої категорії, методист Харківської гімназії
№ 152 Харківської міської ради Харківської області, м. Харків, Україна

Незалежне тестування фахових знань і умінь учителів початкових класів як
складник сертифікації педагогічних працівників.
Акімова Олена Михайлівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Забезпечення суб'єкт-суб'єктної взаємодії в контексті вивчення педагогічного
досвіду учасників сертифікації.
Толмачова Ірина Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього
менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Сертифікація як складова частина іміджу вчителя початкових класів.
Одарченко Вероніка Ігорівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього
менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Сертифікація вчителів як важливий елемент реформи Нової української школи.
Кузнецова Оксана Вікторівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього
менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Дискурс:
Професійно-педагогічна діяльність учителя початкових класів у сучасних
умовах.
Ільїна Олена Олексіївна ‒ кандидат педагогічних наук, викладач кафедри
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Атестація, сертифікація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
управлінські аспекти.
Бабакіна Оксана Олексіївна ‒ доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього
менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Сертифікація вчителів нової формації: особливості та новації
Литвин Валентина Анатоліївна – доктор філософії (PhD), доцент,
викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього
менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна

Підвищення кваліфікації у безперервній освіті і розвитку вчителів.
Отрошко Тетяна Феліксівна ‒ викладач кафедри педагогіки, психології,
початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м.
Харків, Україна
Здійснення методичної підтримки молодих вчителів та розвиток їх
професійної компетентності.
Корсікова Катерина Геннадіївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього
менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Сучасні інструменти оцінювання професійної компетентності педагогічних
працівників.
Блудова Юлія Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього
менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Законодавчі аспекти забезпечення сертифікації педагогічних працівників.
Потапова Наталя Валеріївна ‒ кандидат педагогічних наук, викладач
кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Сертифікація педагогічних працівників як спосіб заохочення до професійного
самовдосконалення.
Павлова Олена Геннадіївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього
менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна

Наукова панель 7 (час 15.15-16.30)
АДАПТИВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Модератор:
Лузан Людмила Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Виступи:
Розвиток професійних компетентностей педагогів: управлінський аспект.
Лузан Людмила Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків, Україна

Проєктування адаптивної моделі професіоналізму менеджерів в умовах
післядипломної освіти.
Білик Надія Іванівна ‒ доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М. В. Остроградського, м. Полтава, Україна.
Упровадження адаптивного управління під час організації освітнього процесу в
закладі загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання.
Волошина Людмила Олександрівна ‒ директор Балаклійського ліцею
№ 1 ім. О. А. Тризни Балаклійської МР Харківської обл., учитель-методист,
м. Балаклія, Україна
Створення інноваційного освітнього простору ліцею як складова якості освіти
Нової української школи.
Омельченко Світлана Олександрівна ‒ в.о. директора КЗ
«Солоницівський ліцей № 3» Солоницівської СР Харківської обл.,
м. Солоницівка, Україна
Адаптивність освітнього процесу закладів загальної середньої освіти в умовах
упровадження інклюзивної освіти.
Ярошенко Олена Олегівна ‒ заступник директора з навчально-виховної
роботи КЗ «Пересічанський ліцей» Солоницівської СР Харківської обл.,
практичний психолог, голова ТМО фахівців корекційно-розвиткового напряму
та асистентів учителів освітнього округу Солоницівської СР Харківської обл.,
м. Солоницівка, Україна
Виховання національної ідентичності учнів, громадян, патріотів України.
Нікуліна Алла Вікторівна, директор Вербівського ліцею Балаклійської
МР Харківської обл., учитель-методист, м. Балаклія, Україна
Дискурс:
Адаптивне управління розвитком організаційних структур в закладах
післядипломної освіти.
Кравченко Ганна Юріївна ‒ доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу, Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків,
Україна
Управління розвитком педагогічного колективу на адаптивних засадах.
Савлюк Світлана Валентинівна ‒ директор КЗ «Харківська
загальноосвітня школа ім. О. Танкопія» № 61 Харківської МР Харківсько обл.,
м. Харків, Україна
Управління закладом освіти на засадах бенчмаркінгу.
Калініна Ольга Вікторівна ‒ магістранта кафедри педагогіки, іноземної
філології та перекладу Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Упровадження адаптивного управління під час організації освітнього процесу в
закладі загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання.
Обізна Людмила Євгенівна ‒ заступник директора з навчально-виховної
роботи Балаклійського ліцею № 1 ім. О. А. Тризни Балаклійської МР
Харківської обл., учитель-методист; Родіна Ірина Анатоліївна ‒ заступник
директора з навчально-виховної роботи Балаклійського ліцею № 1
ім. О. А. Тризни Балаклійської МР Харківської обл., м. Балаклія, Україна
Медіаактивність директора ЗЗСО в Інтернет просторі.
Давидова Наталія Андріївна ‒ заступник голови Малоданилівської СР
Харківської обл., Україна
Розвиток професійних компетентностей педагогів: управлінський аспект.
Лузан Віктор Олександрович ‒ директор КЗ «Пересічанський ліцей»
Солоницівської СР Харківської обл., відмінник освіти, м. Солоницівка, Україна
Адаптація освітнього простору ліцею через створення цифрового закладу на
платформі HUMAN Школа.
Назаренко Василь Павлович ‒ директор КЗ «Малинівський ліцей № 2»
Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області; Чуприна
Олександр Анатолійович ‒ учитель КЗ «Малинівський ліцей № 2»
Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, Україна
Мережеве навчання в освітньому процесі закладу вищої освіти.
Чжан Лей ‒ аспірантка кафедри педагогіки, іноземної філології та
перекладу ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, м. Харків, Кітай-Україна
Дослідження стандартів з ІКТ для побудови моделі ІКТ-грамотності
майбутніх учителів КНР.
Чжан Кай ‒ аспірант кафедри педагогіки, іноземної філології та
перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена
Кузнеця, м. Харків, Кітай-Україна
Механізми маркетингової діяльність закладу освіти.
Почуєва Ольга Олексіївна ‒ доцент кафедри педагогіки, іноземної
філології та перекладу Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна
Заочна участь:
Комбарова Анжеліка Олександрівна ‒ заступник директора КЗ
«Малинівський ліцей № 2» Малинівської селищної ради Чугуївського району
Харківської області, Україна
Козир Маргарита Валентинівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського
університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

Наукова панель 9 (час 16.30- 17.45)
АДАПТИВНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИХ КАДРІВ
ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В УМОВАХ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Модератори:
Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор
Пугач Вікторія Геннадіївна, кандидат політичних наук, доцент
Виступи:
Адаптивні процеси у підготовці докторів філософії.
Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка
аспірантурою і докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, м. Київ, Україна
Організація дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Баранцова Тетяна Вікторівна ‒ Урядова уповноважена з прав осіб з
інвалідністю, Кабінет Міністрів України, м. Київ, Україна
Складові компетентні керівника закладу позашкільної освіти як елітного
менеджера.
Борсук Олеся Володимирівна ‒ художній керівник, Центр творчості
«Шевченківець», м. Київ, Україна
Державно-громадське управління освітою: адаптація до потреб Нової
української школи.
Гавлітіна Тетяна Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Рівне, Україна
Деякі питання забезпечення якості вищої освіти в Україні
Коврига Олена Сергіївна ‒ кандидат наук з державного управління,
доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту
післядипломної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН
України, м. Київ, Україна
Від інклюзивної освіти до інклюзивної держави: дорожня карта.
Козенко Роман Володимирович ‒ кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України, м. Київ, Україна
Практика розвитку правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів
як адаптивний процес.
Котелевець Олександр Олександрович ‒ аспірант кафедри краєзнавчотуристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук Української інженернопедагогічної академії, м. Харків, Україна

Технологія розвитку професійної компетентності майстрів виробничого
навчання.
Кравець Світлана Григорівна ‒ кандидат педагогічних наук, завідувач
лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту
професійної освіти НАПН України, м. Київ, Україна
Професійні навички керівника закладу загальної середньої освіти: виклики часу,
технології освіти дорослих.
Любченко Надія Василівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ,
Україна
Антикорупційна освітня діяльність: актуалізація проблеми.
Пугач Вікторія Геннадіївна ‒ кандидат політичних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ,
Україна
Адаптація молодого вчителя в контексті зміни цільової парадигми педагогічної
освіти
Виговська Ольга Іванівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, головний
і науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор
школи, ліцею, гімназії», заслужений працівник освіти України, член НСЖ
України, Київ, Україна
Маркетингова культура педагога Нової української школи.
Рябова Зоя Вікторівна ‒ доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту освіти та права Центрального інститут післядипломної
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ,
Україна
Розроблення адаптивної системи навчання, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти.
Супрун В'ячеслав Васильович ‒ кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, м. Київ, Україна
Дискурс:
Розвиток творчого потенціалу педагогів навчально-реабілітаційних центрів в
системі післядипломної освіти.
Антоненко Людмила Олександрівна ‒ аспірантка ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, заступник директора з навчальнометодичної роботи Комунального загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ
ступенів «Навчально- реабілітаційний центр № 17», м. Київ, Україна
Комунікації як стратегічний ресурс закладу загальної середньої освіти

Борсук Дмитро Валерійович – директор, закладу загальної середньої
освіти №73, м. Київ, Україна.
Формування професійної компетентності майбутніх електромеханіків у
процесі вивчення електротехнічних дисциплін.
Волгіна Наталія Ярославівна ‒ аспірантка ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, викладач другої категорії ВСП
«Київського фахового коледжу міського господарства Таврійського
національного університету імені В.І. Вернадського», м. Київ, Україна
Адаптивний менеджмент в освіті ‒ забезпечення ефективності професійної
підготовки директорів ІРЦ.
Землянська Олена Вікторівна ‒ аспірантка ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, директор комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр Маріупольської міської ради Донецької області»,
м. Маріуполь, Україна
Особливості організації освітнього процесу в фахових коледжах зі змішаною
формою навчання.
Квятковська Анна Олегівна ‒ аспірантка ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, викладач вищої категорії Київського
фахового коледжу зв'язку, м. Київ, Україна
Теоретичні аспекти розвитку самоменеджменту керівника закладу загальної
середньої освіти.
Мозгова Світлана Віталіївна ‒ аспірантка ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, учитель української мови, літератури та
мистецтва Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 з
поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської
області, м. Біла Церква, Україна
Формування трансверсальних компетентностей у Менеджерів організацій та
установ в умовах післядипломної освіти.
Стаковиченко Анастасія Євгенівна ‒ аспірант ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, директор Приватного закладу вищої
освіти Міжнародна Академія Бізнесу та інформаційних технологій, м. Київ,
Україна
Заочна участь:
Бороденко Вікторія Вікторівна ‒ аспірантка ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, заступник директора з навчальновиховної роботи комунального ЗЗСО «Ліцей №1 с. Петропавлівська
Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської
області, Україна
Дерека Катерина Олександрівна ‒ аспірантка ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, викладач вищої категорії Київського
фахового коледжу зв'язку, м. Київ, Україна

День другий

08.02.2022

Час 10.00-17.00

Регламент:
Привітання – до 2 хвилин
Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин
Виступ з інформацією у колі наукових панелей – до 7 хвилин
Повідомлення – до 3 хвилин

КОНТЕНТ НАУКОВИХ ПАНЕЛЕЙ

Наукова панель 5 (час 10.00-11.30)
ПРОВІДНИЦТВО ЯК ПРОЯВ АДАПТИВНОСТІ В ОСВІТІ
Модератор:
Крижко Василь Васильович
кандидат педагогічних наук, професор
Виступи:
Провідницька функція адаптивного управління освітою.
Крижко Василь Васильович ‒ кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного
педагогічного університету, м. Бердянськ, Україна
Формування здатності випускників магістратури до ефективної адаптації при
працевлаштуванні в закладі освіти.
Кондратенко Юлія Ігорівна ‒ аспірантка Бердянського державного
педагогічного університету, дослідниця Науково-дослідного інституту
провідництва в освіті, м. Бердянськ, Україна
Чинники адаптивності освітніх парадигм до реалій освітніх ландшафтів.
Старокожко Ольга Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного
педагогічного університету, м. Бердянськ, Україна
Управлінське дорадництво в закладі позашкільної освіти як форма адаптації
педагогічних працівників до стандартизації діяльності.
Балабан Олег Костянтинович ‒ директор Центру дитячо-юнацької
творчості ім. Є.Руднєвої, м. Бердянськ, Україна

Наукова панель 6 (час 11.30-13.00)
АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ
Модератор:
Боднар Оксана Степанівна,
доктор педагогічних наук, професор
Виступи:
Структура навчального контенту з адаптивного менеджменту для педагогів
закладу освіти.
Боднар Оксана Степанівна ‒ доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
Винничук Олег Теофілович ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка , м. Тернопіль, Україна
Оцінювання компетентностей педагогів з основ адаптивного менеджменту.
Горішна Оксана Мирославівна ‒ аспірант, 011 – «Освітні, педагогічні
науки», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» м. Київ, заступник директора
ЗЗСО №14 ім. Богдана Лепкого, м. Тернопіль, Україна
Акмеологія як ефективний інструмент розвитку самоосвітньої діяльності
педагогів у системі післядипломної освіти.
Калаур Світлана Миколаївна ‒ доктор педагогічних наук, професор
професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної
діяльності Тернопільського національного університету імені Володимира
Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Моніторинг якості освітніх програм у закладі вищої освіти.
Бойко Марія Миколаївна‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна
Удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів-словесників у контексті
адаптивного менеджменту.
Гапон Леся Олексіївна ‒ кандидат філологічних наук, консультант
Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та
моніторингу, асистент кафедри української мови та методики її навчання
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна
Дистанційне навчання в реальності COVID-19 адаптивність до змін у просторі
вищої освіти.
Заячук Юлія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського
національного університету Імені Івана Франка; Олексишин Анастасія

Андріївна – магістрант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Львівського
національного університету Імені Івана Франка, м. Львів, Україна
Дискурс:
Тренінг як адаптивна технологія у підготовці майбутніх менеджерів.
Сорока Ольга Вікторівна ‒ доктор педагогічних наук, професор
професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної
діяльності Тернопільського національного університету імені Володимира
Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Теоретико-методичне обґрунтування адаптивної освіти за Концепцією НУШ.
Сагуйченко Валентина Володимирівна ‒ доктор філософських наук,
професор, професор кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія
неперервної освіти», м. Дніпро, Україна
Впровадження інклюзивного навчання у системі вищої освіти України.
Удич Зоряна Ігорівна‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного
університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Особливості управлінської культури сучасного вчителя-фрілансера
Груць Галина Михайлівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Використання адаптивного підходу до управління конкурентоспроможністю
закладу освіти
Літкевич Алла Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, директор
Бучанського НВК СЗОШ І–ІІІ ст. – ЗОШ І–ІІІ ст. №4 Київської області, м. Буча,
Україна
Застосування адаптивного підходу до управління закладом загальної середньої
освіти в умовах впровадження Нової української школи
Бровчук Ольга Олександрівна, Чумаченко Ольга Сергіївна ‒ магістранти
групи М-7 УЗО спеціальності 073 Менеджмент Херсонської академії
неперервної освіти, м. Херсон, Україна
Механізми своєчасного та адекватного реагування на зміни в освітній системі
у процесі управління розвитком шкільної мережі у територіальній громаді
Сербін Анна Анатоліївна, Шилова Катерина Сергіївна ‒ магістранти
групи М-7 УЗО спеціальності 073 Менеджмент Херсонської академії
неперервної освіти, м. Херсон, Україна
Управління процесом модернізації методично-консультативної діяльності в
центрі професійного розвитку в умовах ОТГ

Василенко Галина Дмитрівна ‒магістрант групи мУНЗ-11 спеціальності
073 Менеджмент Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Делегування повноважень як фактор розвитку адаптації педагогів у закладі
освіти
Вуйцік Марія Ігорівна ‒ магістрант групи мУНЗ-11 спеціальності 073
Менеджмент Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Розвиток організаційної компетентності педагогів на засадах адаптивного
менеджменту
Котляр Ігор Ярославович ‒ магістрант групи мУНЗ-11 спеціальності 073
Менеджмент Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна
Самоаналіз уроку як механізм розвитку рефлексії вчителя у контексті
адаптивного менеджменту
Добровольська Оксана Михайлівна ‒ директор загальноосвітньої школи
№14 імені Богдана Лепкого, м. Тернопіль, Україна
Управління науково-методичною роботою в закладі освіти в умовах
інтенсивного саморозвитку педагогів
Нижеголенко
Михайло
Олександрович,
Нижеголенко
Ольга
Володимирівна ‒ магістранти групи М-7 УЗО спеціальності 073 Менеджмент
Херсонської академії неперервної освіти, м. Херсон, Україна
Організація процесу делегування повноважень у закладі загальної середньої
освіти
Бєла Олена Володимирівна, Недбайло Світлана Михайлівна –
магістранти групи М-7 УЗО спеціальності 073 Менеджмент Херсонської
академії неперервної освіти, м. Херсон, Україна
Управлінська діяльність керівника закладу освіти з формування стратегії його
розвитку на засадах адаптивного менеджменту.
Віннік Руслан Олегович, Жулінська Ганна Миколаївна, Герасимова
Оксана Петрівна ‒ магістранти групи М-7 УЗО спеціальності 073 Менеджмент
Херсонської академії неперервної освіти, м. Херсон, Україна
Організація експерименту щодо перевірки ефективності оцінювання проектної
діяльності у закладі освіти на засадах адаптивного підходу
Івасів Ольга Василівна ‒ аспірант, 011 – «Освітні, педагогічні науки»,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» м. Київ, Україна

Наукова панель 4 (час 13.00-14.30)
АДАПТИВНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ
НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
Модератори:
Лапаєнко Світлана Володимирівна,
кандидат педагогічних наук;
Ростока Марина Львівна,
кандидат педагогічних наук (доктор філософії)
Виступи:
Інформаційна аналітика як засіб удосконалення освітнього процесу.
Лапаєнко Світлана Володимирівна ‒ кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційноаналітичного супроводу освіти, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського, НАПН
України, м. Київ, Україна
Інформаційно-аналітичний супровід публікаційної активності наукових кадрів
засобами світових наукометричних баз даних Scopus і Web of Science.
Ростока Марина Львівна ‒ кандидат педагогічних наук (доктор
філософії), старший науковий співробітник відділу наукового інформаційноаналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, НАПН
України, член Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління
соціально-педагогічними системами», м. Київ, Україна
Адаптивні засади інформаційно-аналітичного супроводу кар'єрного розвитку
особистості.
Закатнов Дмитро Олексійович ‒ кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна
Інформаційно-аналітична діяльність бібліотеки в сучасних умовах.
Гуралюк Андрій Георгійович ‒ кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач сектору ІКТ і наукометрії відділу наукового
інформаційно-аналітичного
супроводу
освіти,
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна
Рейтинги наукових доробків вчених НАПН в репозиторії «Електронна
бібліотека НАПН України».
Середа Христина Володимирівна ‒ науковий співробітник сектору ІКТ і
наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти,
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна
Адаптивні процеси у системі історичної освіти засобами дистанційного
навчання.
Вербовий Олексій Вікторович ‒ кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри новітньої історії України, історичного факультету Київського

національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Аналітичний супровід підвищення якості підготовки майбутніх учителівісториків за програмою «Середня освіта» в умовах цифровізації.
Пижик Андрій Миколайович ‒ кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри новітньої історії України, історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Адаптивні засади інформаційно-аналітичного супроводу підготовки майбутніх
учителів історії в університетах України.
Черевичний Геннадій Семенович ‒ кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри новітньої історії України, історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Адаптація процесу декомунізації у формуванні ідентичності істориків в
університетах України.
Зимовець Максим Сергійович ‒ магістрант кафедри новітньої історії
України, історичний факультет Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Забезпечення якості навчання фізико-технічних дисциплін через інформаційноаналітичний супровід в контексті адаптивного підходу.
Кузьменко Ольга Степанівна ‒ доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії
Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна;
Дембіцька Софія Віталіївна ‒ доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький
національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Психосоціальні або метанавички студента як засіб адаптації до нових змін в
освіті та суспільстві знань.
Лучанінова Ольга Петрівна ‒ доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри інженерної педагогіки Навчально-наукового інституту
«Інститут промислово-ділових технологій», Український державний науковотехнічний університет, член Громадської організації «Школа адаптивного
управління соціально-педагогічними системами», м. Дніпро, Україна
Психологічний аспект адаптаційних змін у системі підготовки фахівців
соціономічних професій.
Раєвська Яна Миколаївна ‒ доктор психологічних наук, доцент, професор
кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості
України, м. Київ, Україна
Інформаційно-аналітичний супровід підготовки робітничих кадрів як
адаптивний процес освітньої діяльності.
Гермак Ольга Леонідівна ‒ кандидат педагогічних наук, викладачметодист, викладач електротехнічних дисциплін, Криворізький центр
професійної освіти металургії та машинобудування, м. Кривий Ріг, Україна
Аналітичний супровід науково-освітньої діяльності у векторі проблематики

розвитку людського капіталу як найціннішого ресурсу підприємства.
Петришин Людмила Петрівна ‒ доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку, аналізу і контролю факультету, Львівський
національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна; Бойко
Олександра Олександрівна ‒ здобувач вищої освіти першого бакалаврського
рівня кафедри обліку, аналізу і контролю факультету, Львівський національний
університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
Дискурс:
Концептуальні засади реформування суспільствознавчої галузі освіти в Україні
(1991-2017).
Тарнавська Сніжана Вікторівна ‒ кандидат історичних наук, учений
секретар Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна
Інформаційно-аналітична продукція науково-педагогічної бібліотеки у
забезпеченні наукового й освітнього процесів.
Агалець Інна Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного
супроводу освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України,
м. Київ, Україна
Взаємозв’язок хронотипу людини та її здатністю до адаптації.
Білоцерківець Ірина Петрівна ‒ молодший науковий співробітник
відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ
Технологія віртуальної реальності в освіті.
Вараксіна Наталія Володимирівна ‒ науковий співробітник сектору ІКТ
і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти,
ДНПБ Україна ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ
Адаптивна ефективність інформаційно-аналітичного супроводу наукової
діяльності НАПН України в умовах цифровізації.
Годецька Тетяна Іванівна ‒ науковий співробітник відділу наукового
інформаційно-аналітичного
супроводу
освіти,
ДНПБ
України
ім.
В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна
Наукова панель 8 (час 14.30 -16.00)
АДАПТИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Модератори:
Бондаренко Тетяна Сергіївна,
доктор педагогічних наук, професор
Суховерхова Олена Петрівна, аспірантка
Брацлавська Алла Юріївна, аспірантка

Виступи:
Adaptive technologies in digital educational ecosystem.
Бондаренко Тетяна Сергіївна ‒ доктор педагогічних наук, професор
кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української
інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна
Adaptive process in English learning.
Брацлавська Алла Юріївна ‒ аспірантка Української інженернопедагогічної академії, старший викладач кафедри авіаційної англійської мови
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба, м. Харків, Україна
Adaptive tools of career guidance for choosing future place of study after school.
Суховерхова Олена Петрівна ‒ аспірантка Української інженернопедагогічної академії, вчителька англійської мови Харківської ЗОШ 160,
м. Харків, Україна
How can improve quality in education: Romanian experience.
Gabriela Kelemen ‒ доктор технічних наук, професор, продекан факультету
педагогічної, психології та соціальних наук, Арадського університету «Аурел
Влайку», Румунія
Changing classrooms with adaptive learning technology
Luis Miguel ‒ Prof. Dr. Luís Miguel Cardoso, PhD Adjunct Professor
Polytechnic Institute of Portalegre and Centre for Comparative Studies of the
University of Lisbon Portugal
Заочна участь:
Kudlacz Mihal – Doctor in Philosophy, Associate Professor, Professor of
Public Policy Department, College of Economics and Public Administration, Krakow
University of Economics, Poland
Matthias Heinz – Managing Director of KINDERVEREINIGUNG LEIPZIG
eV, Germany

08 лютого 2022 року з 16:00 до 17.00 год
ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ. ОГОЛОШЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ.
НАУКОВЕ ПОРТФОЛІО
Єльникова Галина Василівна (голова) – доктор педагогічних наук,
професор, голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління
соціально-педагогічними системами», професор Української інженернопедагогічної академії, м. Харків, Україна;
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 інститут післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», м. Київ, Україна.
МОДЕРАТОРИ ПАНЕЛЕЙ:
Полякова Ганна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент,
керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна
Бєляєв Сергій Борисович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри педагогіки, психології початкової освіти та освітнього менеджменту
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків, Україна
Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук (доктор
філософії), старший науковий співробітник відділу наукового інформаційноаналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ, Україна
Крижко Василь Васильович – кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного
педагогічного університету, м. Бердянськ, Україна
Боднар Оксана Степанівна – доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна
Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти», м. Харків, Україна
Бондаренко Тетяна Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор
кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української
інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна
Суховерхова Олена Петрівна – аспірантка Української інженернопедагогічної академії, вчителька англійської мови Харківської ЗОШ 160,
м. Харків, Україна
Брацлавська Алла Юріївна – аспірантка Української інженернопедагогічної академії, старший викладач кафедри авіаційної англійської мови
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба, м. Харків, Україна
Рябова Зоя Вікторівна – 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», м. Київ, Україна
МЕНЕДЖЕР-ОРГАНІЗАТОР
Бачієва Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженернопедагогічної академії, м. Харків, Україна
МАРКЕТИНГОВИЙ СУПРОВІД
Єльникова Олена – кандидат педагогічних наук, SMM-маркетолог,
фаундер і керівник онлайн-проєктів, м. Чернігів.

