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Секція 1 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
 

Керівники –  

 –  

Секретар –  

 

DUFFEY Monique, professeur de FLE (Français Langue Etrangère) de 

l’Association « Français Langue Etrangère » 

auprès de Fédération des Echanges France-Ukraine (FEFU) 

Experience de l’enseignement de fle a la NUBIP vyбожко’Ukraine 
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Ontario Institute of Technology (Oshawa, Ontario, Canada)  

Developing a contextual model for learning transformations: Ukraine-Canada 

digital learning & culture research 
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післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці, Україна)  

Stem-освіта як сучасна інновація 

 

КУЛАЄЦЬ Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, професор, 

ВИТВИЦЬКА Ольга Данилівна, доктор економічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Інноваційні процеси в стимулюванні освітянських змін 
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БОЙКО Іван Іванович, кандидат філософських наук, доцент, Національний 
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Освіта: обриси майбутнього 
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Дослідницькі завдання у професійній підготовці інженерів  
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ekonomiczny (miasto Krzywy Róg, Ukraina) 
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Krzyworoskiego” 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Проблеми перебудови системи та форм підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах 

 

ІСАКОВА Наталія Петрівна, кандидат історичних наук, доцент, 
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Україна) 

ХВІСТ Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Пріоритетні напрямки сучасної історичної освіти у вищих навчальних 

закладах України 

 

КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна, кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Дисципліна «Історія української державності» як відповідь на події 

сьогодення 

 

КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування  

України (м. Київ, Україна) 

КИЧКИРУК Тетяна Василівна, кандидат філософських наук, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Філософські засади розвитку сучасної освіти 
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ПАЩЕНКО Ольга Василівна, кандидат технічних наук, доцент, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ, Україна)  

Інтерактивне навчання як інноваційна технологія організації навчального 

процесу 

 

ПОНОМАРЕНКО Оксана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних 

спеціальностей, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Основні тенденції та напрямки розвитку освіти України в сучасному світі 

 

РУБІНСЬКА Броніслава Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. 

Київ, Україна)  

Інновації у викладанні практичної фонетики англійської мови  

 

СТЕЖКО Юрій Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Ідеологеми інноваційного розвитку освіти: компетентнісна модель 

 

СУПРУН В’ячеслав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри державної служби та менеджменту освіти   ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ, Україна) 

Актуальні питання професійно-технічної освіти України 

 

ЩЕКАТУНОВА Ганна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)  

Методологія інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу (організаційно-педагогічний аспект) 

 

 

ЯШНИК Світлана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. 

Київ, Україна)  
Проблеми впровадження інноваційних освітніх технологій у професійну 

підготовку майбутніх фахівців  

 

КАСИНЕЦЬ Діана Василівна, здобувач кафедри англійської мови та 

літератури  УжНУ, викладач англійської мови, ВП НУБіП України 

«Мукачівський аграрний коледж» (м. Мукачево, Україна) 

Використання інноваційних технологій на заняттях англійської мови як 

приклад  сучасного методу навчання 
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ПИЛИПЕНКО Олена Петрівна, старший викладач, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  
Сучасні освітянські технології підготовки фахівців ветеринарного 

профілю Німеччини 

 

ПОЛІЩУК Ліна Володимирівна, старший викладач кафедри англійської 

мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Інноваційні технології та сучасні методи викладання іноземних мов  

 

ЛАКАТОШ МАР’ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, викладач філологічних дисциплін 

ВП НУБіП «Мукачівський аграрний коледж», (м. Мукачево, Україна) 

Методи активного навчання і професійне становлення майбутнього 

фахівця 

 

ПОРАДА Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри управління 

фізичною культурою та спортом, Запорізький національний технічний 

університет (м. Запоріжжя, Україна) 

Інтерактивне навчання в системі фахової підготовки у ВНЗ 

 

МІСЬКЕВИЧ Людмила Вікторівна, аспірант, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Тенденції розвитку вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів 

 

СПІВАКОВА Інна Борисівна, заслужений вчитель України, Кловський ліцей 

№ 77 (м. Київ, Україна)  

Проблема інноваційного розвитку вчителя в системі методичної роботи 

сучасного загальноосвітнього навчального закладу 

 

СКУЛІМОВСЬКА Тетяна Володимирівна, вчитель історії, правознавства 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 246 з поглибленим вивченням англійської 

мови  (м. Київ, Україна) 

Ціннісні орієнтири та актуальні проблеми сучасної освіти 

 

ЯЩУК Сергій Петрович, магістрант Університету Бордо (м. Бордо, 

Франція)  

Підготовка викладачів вищих навчальних закладів: Україна та Франція 
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Секція 2 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
 

Керівники –  

 –  

Секретар –  

 

Alexsandro Silva Mariano, Estácio de  Sá University (Brazil) 

alexsandro_mariano1@hotmail.com 

Critical Analysis of Self Reliance by Ralph Waldo Emerson 

 

БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії і політології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Проблема кадрового забезпечення інтеграції України в міжнародні аграрні 

відносини 

 

ГАМАНЮК Віта Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна) 

Формування європейської ідентичності і мовна освіта у ФРН 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

(м. Київ, Україна) 

Цінності громадянського гуманізму у міжкультурному ракурсі: історико-

філософський підхід 

 

ВАСЮК Оксана Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ВИГОВСЬКА Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Тенденції розвитку дистанційного навчання у Великобританії 

 

КРИСТОПЧУК Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

Національний університет водного господарства та природокористування 

(м. Рівне, Україна) 

Міжкультурна комунікація – пріоритетний напрям освітньої діяльності 

ЄС у полікультурному просторі 
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ТЕРЕЩЕНКО-КАЙДАН Лілія Володимирівна, кандидат 

мистецтвознавства, доктор філософії (Ph.D), професор, Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, Україна) 

Міжнародний науково-практичний проект «діалог культур: Україна – 

Греція». Нові освітні напрями діяльності в рамках  

міжкультурного діалогу 

 

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, кандидат філологічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Функційно-комунікативний підхід у вивченні синтаксису української 

літературної мови 

 

АСАТУРОВ Сергій Костянтинович кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна ) 

Деякі актуальні питання підготовки фахівців-міжнародників 

 

ВАКУЛИК Ірина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Про роль мотивації  у сучасному комунікативному просторі 

ГОРБОНОС Ольга В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Херсонський державний університет (м.Херсон, Україна) 

Літературна казка як мистецько-педагогічний феномен 

 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD (doktor nauk humanistycznych w zakresie 

językoznawstwa), Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie (m. Kijów, 

Ukraina) 

Komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna w nauczaniu języka 

polskiego jako obcego 

 

ЗУЄНКО Неля Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Розвиток навичок міжкультурної комунікації на заняттях з іноземної мови 

 

КАЧМАР Олександра Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, (м. Івано-

Франківськ, Україна) 

Особливості культури як соціального механізму 
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КОСТЮК Олександр Васильович, кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

СЄКУНОВА Юлія Володимирівна,  кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Філософські аспекти формування ціннісних орієнтацій молоді в контексті 

системи вищої освіти 
 

ЛОНСЬКА Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

(м. Черкаси, Україна) 

Табу у святково-обрядовій культурі жителів Середньонаддніпрянщини як 

елемент збереження етнокультури українців  

 

НАЙДЬОНОВА Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Особливості традиційних форм навчання при підготовці економістів в 

аграрних університетах великої Британії 

 

ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Скорочення як засіб реалізації когерентності та мовної економії в 

німецькомовному аграрному дискурсі  

 

ПАСТЕРНАК Тетяна Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Спонукання як лінгвопрагматична категорія в інструкціях до навчальних 

вправ з іноземної мови 

 

СИДОРЕНКО Ірина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 

САУРІНА Ольга Іванівна, старший викладач, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Засоби інтеркультурного виховання в полікультурному просторі 

 

YAREMENKO Nataliia, PhD (Pedagogy), Associate Professor, National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 

Communicative approach in teaching English in Technical high school 
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ХРИСТЮК Світлана Борисівна, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри англійської філології, Національний університет  біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

До питання полікультурної освіти особистості в контексті інтеграційних 

процесів  

 

ПОЛІЩУК Олександр Сергійович, кандидат філологічних наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Мультикультурна освіта у вищій школі 

 

Шугалій Наталія Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри прикладної лінгвістики, Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя (Ніжин, Україна) 

Діяльність міжнародної організації «Асоціація Всесвітньої Освіти» в 

Україні. 

 

КАЧМАРЧИК Світлана Григорівна, старший викладач, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Можливості діалогічного мовлення як інтерактивного процесу в контексті 

навчально-пізнавальної діяльності та міжособистісного спілкування 

студентів 

 

КЛИМЕНКО Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри 

англійської філології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Іншомовна компетентність на шляху до професійної мобільності 

 

КОЛЕСНИК Марія Юріївна, старший викладач, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Розвиток післядимломної освіти на прикладі Німеччини 

 

РУДНИЦЬКА Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземної 

філології і перекладу НУБіП України (м. Київ, Україна) 

Міждисциплінарний підхід при вивченні іноземної мови за професійним 

спрямуванням 

 

ЯНОЧКО Валентина Валеріївна, викладач, ВП НУБіП України «Мукачівський 

аграрний  коледж» 

Людина і соціум у контексті малої прози м. Вінграновського 
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ДУРДАС Алла Петрівна, аспірант, Київський університет імені Бориса 

Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вища освіта сучасної Європи – між тенденціями різноманітності та 

гомогенізації: досвід Франції 

 

КОРОЛЬОВА Людмила Михайлівна, здобувач кафедри початкової освіти 

КЗ «ЗОІППО», вчитель – методист Запорізького класичного ліцею, м. 

Запоріжжя, Україна 

Методологічна основа побудови моделі формування креативних здібностей 

у молодших школярів 

 

КОЗУБЕНКО Катерина Василівна, викладач-спеціаліст І категорії, Вінницький 

торговельно-економічний коледжу КНТЕУ, аспірант НУБіП України (м. Вінниця, 

Україна)  

Особливості структури комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

з туристичного обслуговування  

 

НЕЛІН Євген Володимирович, здобувач кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту УДПУ імені Павла Тичини  (м. Умань, Україна) 

Тенденції розвитку формальної вищої педагогічної освіти в Італії 

 

СОПОВА Дана Олегівна, аспірант Київського університету імені Бориса 

Грінченка (м. Київ, Україна)  

Академічна чесність як ознака якості  університетської освіти  

 

ЮРЧЕНКО Наталія Сергіївна, аспірант кафедри теорії і методики, 

технологічної освіти і комп’ютерної графіки, Національний педагогічний 

університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Іншомовна компетентність майбутніх інженерів-педагогів 

 

ДЯЧУК Олена Валентинівна, асистент кафедри романо-германських мов та 

перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Комунікативний вимір дискурсу соціальної реклами США 

 

МИШАК Олена Олексіївна, асистент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Роль виховної позааудиторної роботи з іноземної мови у формуванні 

особистості майбутнього фахівця аграрної галузі 

 

ВОЙТЕНКО Лариса Михайлівна, учитель української мови та літератури 

спеціалізованої школи № 200  І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов (м. Київ Україна) 
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Розвиток творчо-ділової активності учня на уроках української мови та 

літератури  
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Секція 3 

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 

 

Керівники –  

 –  

Секретар –  

 

 

АМЕЛІНА Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Формування культури професійного  спілкування на гуманістичних 

засадах: історія і сьогодення 

 

АНТРАПЦЕВА Надія Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  
Проблемно-дискусійна методика у викладанні хімії студентам інженерних спеціальностей 

 

БОГОЛЮБОВ Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук, 

професор, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Освіта для сталого розвитку у контексті нових стандартів вищої освіти 

 

ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Про педагогічну підготовку магістрантів спеціальності “Мисливське 

господарство” в НУБІП України 

 

КАНІШЕВСЬКА Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Сутнісна характеристика феномена «педагогічна підтримка» 

 

ПРИГОДІЙ Микола Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Специфічні принципи підготовки майбутніх викладачів 
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CОПІВНИК Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Типологія лідерства як орієнтир у вихованні майбутніх фахівців 

агропромислового комплексу 

 

ВАРЕЦЬКА Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, Україна)  

Педагогіка партнерства як основа нової української школи 

 

ПРОШКІН Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент,  

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)  

Навчання, засноване на дослідженнях: досвід Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

 

ЯТЧЕНКО В., доктор філософських наук, професор кафедри історії і 

політології НУБіП України (м. Київ, Україна) 

Про зміни в освітніх парадигмах соціологічних дисциплін в контексті 

сучасних реалій 

 

АРІСТОВА Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Системно-синергетичний підхід у професійній підготовці майбутніх 

філологів 

 

ВОЙТЕНКО Лариса Владиславівна, кандидат хімічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Хімія – пасербиця освіти? 

 

ГРАБОВСЬКА Тамара Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Відповідальність як складова професійної компетентності 

 

КОЛОДІНА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Методика використання гри при вивченні польської мови як іноземної 
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КОЛОМІЄЦЬ Микола Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка (м. Глухів, Україна) 

Особливості патріотичного виховання школярів в умовах 

російськомовного середовища 

 

КОТЕЛЯНЕЦЬ Наталка Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка  (м. Кропивницький, Україна)  

Методологічні основи методичної системи трудового навчання учнів 

початкової школи 

 

МАКАРЕНКО Наталя Миколаївна, кандидат психологічний наук, доцент, 

Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна) 

Реалізація моделей контекстного навчання 

 

МАЦЕНКО Леся Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Підготовка студентів ВНЗ до сімейного життя (на прикладі гуманітарно-

педагогічного факультету НУБіП України) 

 

МУСІЙЧУК Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Стратегії педагогічної взаємодії викладача і студентів у ВНЗ 

 

РУДЕВІЧ Наталія Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

(м. Харків, Україна) 

Сучасна компетентнісна модель фахівця електроенергетичної галузі 

 

САМАРСЬКИЙ Андрій Юрійович, кандидат філософських наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

КРАВЧЕНКО Алла Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Сучасні аспекти педагогічно-філософських ідей Я.А. Коменського 

 

ПУЗИРЕНКО Ярина Василівна кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

До питання про трудове виховання cтудентської молоді 
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СТАДНІК Надія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, 

Україна) 

Реалізація гуманістичного підходу у вихованні дитини 

 

ВИТРИХОВСЬКА Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Використання методу аналізу ситуацій у процесі вивчення економічних 

дисциплін 

 

ВИШНІВСЬКА Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри початкової освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній 

діяльності 

 

ШЕРУДИЛО Андрій Васильович, кандидат педагогічних наук, Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, 

Україна) 

Підготовка студентів до проходження навчально-виховної педагогічної 

практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: методичний 

аспект 

 

БЕРЕЗОВА Лідія Сергіївна, аспірант, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Порівняння організаційно-методичних засад проведення перекладацької 

практики у вищих навчальних закладах України і Франції 

 

БЕРЕЗОВА Людмила Василівна, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Особливості викладання технічної термінології 

 

БУРКА Олена Миколаївна, аспірант кафедри освіти та управління 

навчальним закладом, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя, 

Україна)  

Підготовка майбутніх реабілітологів до використання фізкультурно-

оздоровчих технологій як педагогічна проблема 

 

ГЛУХОВСЬКА Наталія Анатоліївна, асистент, Національний  університет 

біоресурсів  і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Патріотизм як запорука  виховання  студентської молоді 
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ГОРДЄЄВА Ірина Володимирівна, аспірантка кафедри філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Гендерне виховання як обов’язкова складова сучасної освітньої системи 

 

ГУЛЮК Юлія Сергіївна, викладач економічних дисциплін, ВСП «Рівненський 

коледж НУБІП України» (м. Рівне, Україна) 

Роль куратора в адаптації студентської сільської молоді в міській 

спільноті 

 

ДАВИДОВА Олена Павлівна, здобувач, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Масові форми формування лідерського стилю студентів аграрних вищих 

навчальних закладів  

 

ДАНЬКЕВИЧ Людмила Ростиславівна, старший викладач, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ЯМНИЧ Наталія Юріївна, старший викладач, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Ефективність застосування моделі перевернутого навчання на заняттях з 

англійської мови 

 

БІЛЯК Ольга Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» (м. Мукачево, Україна) 

Компетентнісний підхід до викладання дисциплін гуманітарного циклу 

 

ДЕНИСЕНКО Раїса Анатоліївна, викладач іноземних мов, Київський 

професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка (м. Київ, Україна) 

Роль методу «сценарій» у формуванні навичок фахової  компетенції  на 

заняттях з іноземної мови 

 

ДУДАШ Алла Михайлівна, викладач культурології, старший викладач, 

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» (м. Мукачево, Україна)  

Творчий пошук - шлях до самовираження 

 
КАЛМИКОВА Ярослава Ігорівна, аспірантка кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів 

та природокористування України  

(м. Київ, Україна) 

Технологія оцінювання навчальних досягнень як педагогічна категорія 

 

КОНОНЧУК Інна Валеріївна, старший викладач, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Екзистенціальне мислення в педагогіці 
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МАЛА Ярина Леонідівна, аспірантка, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

До екзистенційного аналізу українського фемінізму першої третини ХХ 

століття: життєвий вибір 

 

МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Виховання та освіта в соціально-філософському аспекті 

 

МОІСЄЄВ Василь Володимирович, здобувач кафедри соціальної  педагогіки 

та інформаційних технологій в освіті Національного університету біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Теорія та методика навчання і виховання 

 

ОТРОШКО Олена Володимирівна, викладач кафедри фізичного виховання, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Педагогічні умови підготовки викладача фізичного виховання до роботи зі 

студентами спеціальних медичних груп 

 

ШЕЛЕСТ Надія Анатоліївна, здобувач кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентської молоді 

 

РОМАСКЕВИЧ Аліна Володимирівна, асистент кафедри аквакультури, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Організація самостійної роботи студентів у процесі формування 

екологічної компетентності майбутніх фахівців-аграрників 

 

РУДЕНКО Любов Олегівна здобувач кафедри методики навчання та 

управління навчальними закладами Національний університет біоресурсів і 

природокористування  України (м. Київ, Україна) 

Актуальність проблеми гуманізації та гуманітаризації освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах 

 

СЕЛИЩЕВА Ірина Анатоліївна, аспірант кафедри педагогіки, Криворізький 

державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна) 

Місце менталітету в системі історичної освіти 

 

СИРОТІН Олексій Сергійович, старший викладач, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  
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Інтегративний аспект гуманітарної підготовки майбутніх інженерів 

 

СМОЛЯРЧУК Олена Федорівна, аспірант, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Відмінності систем навчання EFL ТА ESL 

 

ТАРАСЮК Ірина Володимирівна, викладач Львівського державного 

коледжу харчової і переробної промисловості Національного університету 

харчових технологій  (м. Львів, Украна) 

Соціальне партнерство як об’єктивна необхідність підготовки 

висококваліфікованих фахівців харчової промисловості 

 

ТКАЧ Мирослава Мирославівна, аспірантка кафедри методики навчання 

та управління навчальними закладами, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Творче мислення як основний аспект розвитку професійної творчості 

майбутніх фахівців 

 

ЧАЙКА Ірина Олександрівна, аспірант кафедри соціальної педагогіки та 

інформаційних технологій в освіті, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  (м. Київ, Україна) 

Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх бакалаврів соціальної 

педагогіки до організації роботи з дітьми-сиротами 

 

ШКОЛЬНА Марія Сергіївна, аспірант кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Сутнісні характеристики позааудиторної діяльності у вищих навчальних 

закладах 

 

ЯКУШКО Катерина Григорівна, кандидат педагогічних  наук, Національний  

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Особливості програми розвитку іншомовного спілкування бакалаврів 

аграрно-технічного спрямування 
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Секція 4 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Керівники –  

 –  

Секретар –  

 

ШИНКАРУК Лідія  Василівна, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Управління якістю надання освітніх послуг 

 

ЛУКІНА Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, 

професор, Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту 

освіти”  НАПН України (м. Київ, Україна) 

Реформування фінансового механізму державного управління вищою 

освітою в Україні 

 

АТАМАНЧУК Юрій Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент, 

Уманська філія Київського інститут бізнесу та технологій (м. Умань, 

Україна) 

Якість як проблема в системі управління вищої освіти 

 

КРАСИЛЬНИК Юрій Семенович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

ДВНЗ “ Університет менеджменту освіти” НАПН України (м. Київ, Україна) 

Розвиток управлінської компетентності керівників професійних 

навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації 

 

КРОПИВКО Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Структурні зміни в управлінні  вищою сільськогосподарською освітою 

України (кін.1950-х рр.)  

 

ОДАЙСЬКИЙ Савелій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки 

(м. Чернівці, Україна) 

Управлінський аспект діяльності педагогічних працівників ПТНЗ у 

ринковому навчально-виробничому середовищі 
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ШИНКАРУК Олександра Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 
Формування правового поля вищої освіти 

 

БАРАНОВСЬКА Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Підвищення якості надання освітніх послуг 

 

МАЙДАНЕВИЧ Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Правове забезпечення вищої освіти 

 

ЦИГАН Віктор Васильович, директор ДПТНЗ «Західно-Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти, аспірант кафедри державної служби та 

менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (м. Київ,. Україна) 

Розвиток соціального партнерства – необхідна умова ефективності 

управління в системі професійної освіти України 

 

КУПРІЄВИЧ Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри 

державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту 

післядипломної педагогічноїосвіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (м. Київ, Україна) 

Формування управлінської компетентності керівника професійно-

технічного навчального закладу 

 

 

ВЕСЕЛЬСЬКА Марина Віталіївна. аспірант Національної академії 

державного управління при Президентові України кафедри управління освіти 

(м. Київ, Україна) 

Оцінювання професійної діяльності державного службовця як запорука 

ефективного управління освітою 

 

ГРИЩЕНКО Ганна Анатоліївна, аспірант кафедри управління освітою,  

Національна академія державного управління при Президентові України 

(м. Київ, Україна) 

Правовий аспект державного управління інклюзивною дошкільною 

освітою в Україні 

 

ДРАГУНОВА Віра Валентинівна, аспірант кафедри педагогіки 

Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир, 
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Україна) 

Менеджмент інноваційної діяльності в системі середньої ОСВІТИ     

 

СТИСКУН Світлана Віталіївна, аспірант кафедри педагогіки Київський 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Досвід Франції  в управлінні університетською освітою 

 

 
 

 

Секція 5 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
Керівники –  

 –  

Секретар –  
 

 

ХАРЧЕНКО Людмила Вікторівна, доктор політичних наук, старший 

викладач кафедри історії і політології Національного університету біоресурсів  

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Місце і роль викладача у світі  інформаційних технологій 

 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна); 

ДАНИЛОВА Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна); 

САЛАТА Галина Володимирівна, кандидат історичних наук, директор 

коледжу Київського університету культури (м. Київ, Україна) 

Інформаційні технології навчання: нотатки до історіософії проблеми 

 

Ігнатенко Ольга Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

Київський інститут бізнесу та технологій (м. Київ, Україна) 

Оцінка та моніторинг особистісних компетенцій сучасного маркетолога 

методами on-line оцінювання у психологічній практиці 

 

СПОДІН Людмила Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Переваги та виклики використання сучасних інформаційних технологій у 

вищій освіті 
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ТАРНАВСЬКА Тетяна Вердіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. 

Київ, Україна)  

ШАНАЄВА-ЦИМБАЛ Людмила Олексіївна, кандидат держ. упр. наук, 

старший викладач, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  
ЛІПСЬКА Вікторія Валентинівна, старший викладач, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Комунікативний аспект соціальної мережі Facebook на прикладі сторінки 

кафедри англійської філології НУБІП України 

 

ТАРАСЕНКО Ростислав Олександрович, кандидат технічних наук, доцент,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Спецкурс як засіб вивчення інформаційних технологій у процесі 

підготовки майбутніх перекладачів  

 

РУСІНА Неля Григорівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

ЛАГОДНЮК  Роман Анатолійович, викладач, ВСП «Рівненський  коледж  

Національного університету  біоресурсів і природокористування України» (м. 

Рівне, Україна)  

Перспективи використання програмного комплексу «Засічка 3.0» як 

засобу автоматизації камеральної обробки інженерно-геодезичних  даних 

під час проведення навчальних практик у  вищих навчальних закладах 

України 

 

УЛИНЕЦЬ Аліса Юріївна,  
МАРГІТИЧ Зореслава Юріївна викладачі математики, спеціалісти вищої 

категорії, викладачі-методисти ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний 

коледж»  
Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх 

ресурсів 

 

БЛОЗВА Любов Миколаївна, аспірантка кафедри філософії, Національний 

університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ЛЯДНЕВА Анастасія Вікторівна, аспірантка кафедри філософії, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес 

 

ОЛІЙНИК Ганна Анатоліївна,  

БОНДАРЧУК Ірина Павлівна, ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

(м. Рівне, Україна) 
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Методичні засади використання інтернет-ресурсів під час вивчення 

обліково-економічних дисциплін 

 

КАНІБОЛОЦЬКА Любов Валеріївна, аспірантка кафедри соціальної 

педагогіки та інформаційних технологій в освіті, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Формування професійно-комунікативних якостей майбутніх викладачів 

засобами інтерактивних технологій навчання 

 

МАНЕЛЮК Аліна Володимирівна, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  
Спеціалізація підготовки бакалаврів комп'ютерних наук у Великій 

Британії 

 

ЛЮТКО Микола Григорович, викладач циклової комісії землевпорядних 

дисциплін, ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»,  

ШАНДРУК Юлія Олександрівна, студентка 41-3 групи, 

ДЖУРКІВСЬКИЙ Роман Олександрович, студент 41-3 групи, 

ГУЧ Оксана Володимирівна, студентка 42-3 групи (м. Рівне, Україна) 

On-line картографування на базі роботи клубу «Картографи Google» 

(м. Рівне) у навчальному процесі коледжу 
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Секція 6 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Керівники –  

 –  

Секретар –  

 

ДЕМЕШКАНТ Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

(м. Київ, Україна)  

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників – стан та 

напрями вдосконалення (з досвіду роботи ННІ післядипломної освіти 

НУБіП України) 

 

ШЕВЧЕНКО Галина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля (м. Старобільськ, Україна)  

Аксіологічні основи особистісно-професійного вдосконалення майбутніх 

фахівців 

 

КОВАЛЬЧУК Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Створення програмно-діагностичного комплексу вивчення рівня розвитку 

загальнопрофесійних компетентностей викладача вищого навчального 

закладу 

 

ЖУРАВСЬКА Ніна Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  
Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу: 

теорія і практика 

 

МАЛИХІН Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, 

професор, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Актуальність дослідження проблеми формування методологічної  

компетентності майбутніх учителів  

 

ПРИХОДЬКО Валентин Николаевич, доктор педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой андрагогики Запорожского областного института 

последипломного педагогического образования (г. Запорожье, Украина) 
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Умения в структуре модели компетентности педагогов-андрагогов 

 

ЧЕКАЛЬ Леонід Андрійович, кандидат філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Професіоналізм викладача-гуманітарія в сучасному українському вузі 

 

БЄЛАН Ганна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Херсонський 

державний університет (м. Херсон, Україна) 

Індивідуальний силь діяльності викладача як загальнонаукова проблема 

сучасного дискурсу 

 

БІЛАН Людмила Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доценткафедри 

методики навчання та 

управління навчальними закладами, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Розвиток академічної мобільності викладачів аграрних вищих навчальних 

закладів в умовах інтеграції України в світовий освітній простір 

 

ГОМЕЛЯ Ніна Семенівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

педагогіки і психології, Київський професійно-педагогічний коледж імені 

Антона Макаренка (м. Київ, Україна)  

Реалізація особистісного підходу у психолого-педагогічній підготовці 

майбутнього педагога професійного навчання 

 

ІВАНОВА Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Англійська мова у житті сучасного молодого науковця 

 

КОСТЮК Дмитро Андрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  
Професійний інтелект енергетиків сільськогосподарського виробництва: 

поняття, суть, зміст 

 

КОЧЕРГА Галина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького (м. Черкаси, 

Україна) 

Мотиваційне і словотвірне вираження суфіксації відіменних дієслівних 

одиниць в східнослов’янських пам’ятках XIV – XVII ст. 
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МИХАЙЛІЧЕНКО Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Система підвищення кваліфікації управлінських кадрів в освітньому 

просторі університету 

 

РУДЕВІЧ Наталія Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

(м. Харків, Україна)  

Сучасна компетентнісна модель фахівця електроенергетичної галузі 

 

РУДИК Ярослав Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  
Структурні складові креативного потенціалу науково-педагогічних 

працівників  

 

ГРИЦЕНКО Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Пізнавальна самостійність студентів як провідна передумова успішної 

самостійної освітньої діяльності 

 

Березинець Світлана Костянтинівна, голова циклової комісії маркетингу  та 

торгівлі, викладач товарознавчих дисциплін ВП НУБіП України «Ірпінський 

економічний коледж» (м. Ірпінь, Україна) 

Формування професійних компетенцій у процесі вивчення фахових 

дисциплін 

 

БРОННІКОВА Валентина Борисівна, викладач, Київський професійно-

педагогічний коледж імені Антона Макаренка (м. Київ, Україна) 

Впровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи» як одна з 

педагогічних умов формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів» 

 

ВОРОНІНА Даша Анатоліївна, аспірант кафедри теорії і методики, 

технологічної освіти і комп’ютерної графіки, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Використання компетентнісного підходу при підготовці майбутніх 

учителів 

 

ГАРАСЮТА Володимир Михайлович, аспірант, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Організація та здійснення професійної підготовки майбутніх інженерів 

аграрного профілю в Німеччині 
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ЗАГОРУЛЬКО Марина Олександрівна, аспірант кафедри теорії та 

історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, 

Україна)  
Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи як 

психолого-педагогічна проблема 

 

КОГУЧ Мар’яна Василівна, викладач німецької мови, Відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування  

України «Мукачівський аграрний коледж» (м. Мукачеве, Україна) 

Культура спілкування як складова професійної компетентності викладача 

 

МАЛІНКІНА Валентина Леонідівна, старший викладач кафедри іноземних 

мов, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ, 

Україна) 

Професійний саморозвиток майбутнього викладача дизайну: сутність, 

структура, проблеми дослідження 

 

ОСТАПЕНКО Анна Вікторівна, аспірант Київського національного 

університету імені Т. Шевченка (м. Київ, Україна)  

Майстри своєї справи  І. П. Львов та А. Г. Готалов – Готліб 

 

ПАВЛЕНКО Марина Сергіївна, аспірант інституту права та психології 

кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет 

«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна 

Професійна мобільність педагога: сутність поняття 

 

Радченко Євген Олександрович, аспірант, Національний університет 

 біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Проблема професійної компетентності майбутніх фахівців фізичного 

виховання і спорту 

 

РОЖКОВ Юрій Григорович асистент кафедри романо-германських мов 

НУБіП України  (м. Київ, Україна) 

Професійна культура ветеринарів та її складові 

 

ВАСИЛИШИН Марія Володимирівна, викладач ВНЗ «Львівський 

кооперативний коледж економіки і права» (м. Львів, Україна) 

Особливості підготовки фахівців готельного господартва 

 

ЮРЧЕНКО Наталія Сергіївна, аспірант кафедри теорії і методики, 

технологічної освіти і комп’ютерної графіки, Національний педагогічний 

університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 
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Іншомовна компетентність майбутніх інженерів-педагогів 
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Секція 7 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ 
 

Керівники –  

 –  

Секретар –  
 

 

Dr. HAMAІDIA ALI, PhD in Clinical Psychology Sétif 2 University, Algeria 

Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 University 

Evaluation of the current care system for students in Algeria 

 

Pr. Naouel ABDELLATIF MAMI, PhD in Educational psychology and Teaching 

English as a Foreign Language. Vice Rector in Charge of the External Relations. Full 

professor in the Department of English Language and Literature 

The mental health as indicator of the nation’ health status 

 

СТОРОЖУК Світлана Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, 

доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ГОЯН Ігор Миколайович, доктор філософських наук, професор, декан 

філософського факультету Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) 

Роль освіти у формуванні гендерної толерантності  

 

ШМАРГУН Віталій Миколайович, доктор психологічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 
Харизматичний імідж педагога як складова професійної компетентності 
 

ШАМНЕ Анжеліка Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і  природокористування (м. Київ, 

Україна) 

Потенціал та обмеження суб’єктного підходу в сучасній освіті 

 

МАНК Валерій Веніамінович, доктор хімічних наук, професор, Київський 

національний університет харчових технологій (м. Київ, Україна)  

ГАЛІМОВА Валентина Михайлівна 

кандидат хімічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Психолого-педагогічний розвиток пізнавальних інтересів у студентів у 

процесі виконання практичних та лабораторних занять 
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ВІКТОРОВА Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Методичні підходи до оцінки якості підготовки соціальних педагогів 

 

CОПІВНИК Ірина Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Виховання відповідальності особистості: Досвід США 

 

ТОКАРЕВА Наталя Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, 

Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна) 

Семантичний резонанс як фактор успішної комунікації в освітньому 

просторі 

 

BABENKO Olena Victorivna, PhD in Philology, Associate Professor, Department 

of Romance and Germanic languages and translation, National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine 

BABENKO Anna Ihorivna, Master Degree Student, Faculty of Postgraduate and 

Doctoral studies, National Pedagogical Dragomanov University 

Coping strategies as specific efforts to reduce stress 

 

БАРИЛО Світлана Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(м. Івано-Франківськ, Україна) 

Музикотерапія і її педагогічні властивості 

 

КОВАЛЬЧУК Тамара Іванівна, доцент  кафедри соціальної педагогіки та 

інформаційних технологій в освіті, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Соціальна реабілітація дітей із функціональними обмеженнями 

 

КУБІЦЬКИЙ Сергій Олегович, кандидат педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

До питання формування творчої особистості майбутнього соціального 

працівника 

 

МАРТИНЮК Ірина Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Сучасні підходи у розвитку готовності особистості до здійснення діяльності  

 

МОЛЧАНОВА Алевтина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, доцент Центрального інституту 
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післядипломної педагогічної  освіти Державного вищого навчального закладу 

"Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук 

України (м. Київ, Україна) 

Конфліктні ситуації: структура, етапи,  вирішення 

 

НАКОНЕЧНА Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Соціально-педагогічна робота з постраждалими внаслідок військових 

конфліктів 

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Психологічні чинники мотивації педагогічних працівників до реалізації 

інновацій 

 

БОЖКО Ольга Антонівна. кандидат історичних наук, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Організація інтегрованого навчання осіб з інвалідністю у вищих 

навчальних закладах 

 

DENYSIUK Liubov, Ph.D., Associate Professor, National University of Life and 

Environmental Protection of Ukrainе (Kyiv, Ukraine) 

The problem of social discrimination reduction 

 

САВИЦЬКА Інна Мікловшівна, кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

СУПРУН Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Формування толерантної свідомості як світоглядної позиції особистості 

 

ЯКОВЛЕВА Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування (м. Київ, 

Україна) 

Теоретичні аспекти розвитку пізнавальної самостійності майбутніх 

бакалаврів соціальної педагогіки 

 

КЛИМЧУК Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 
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Шляхи формування професійного мовлення майбутніх соціальних 

педагогів в НУБіП України 

 

ЛОПАТИНСЬКА Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук Донецький 

юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг, Україна) 

Психолого-педагогічні умови створення емоційно сприятливого 

середовища в студентському колективі 

 

МАКСИМЧУК Валентин Спиридонович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Наука виховання  і  соціальна педагогіка  в Німеччині 

 

 

ЛАПА Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Результати впровадження пілотного проекту «Шкільний офіцер поліції» 

щодо профілактики правопорушень і конфліктів у дитячому середовищі 

 

ПАНТАЛІЄНКО Валентина Василівна, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Мислення та проблеми людства: точки перетину 

 

БУДНІК Ірина Олександрівна, заслужений працівник освіти України, 

заступник директора з навчально-виховної роботи середньої загальноосвітньої 

школи № 288  (м. Київ, Україна) 

Розвиток творчого потенціалу старшокласників засобами педагогічної 

анімаційної діяльності 

 

ГАВЕЛЯ Олександра Русланівна, аспірантка,  Національний університет 

 біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Свідомість як відображення і духовне освоєння дійсності: візуалізація 

уявних образів і життєвих цінностей 

 

ЧАЙКА Лілія Василівна, викладач, ВП НУБіП України «Ірпінський 

економічний коледж (м. Ірпінь, Україна) 

ЛІСОВСЬКА Наталія Василівна, викладач, ВП НУБіП України «Ірпінський 

економічний коледж (м. Ірпінь, Україна) 

Психологічні особливості віртуального спілкування 
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Секція 8 

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ 

 

 

БАРАНЮК Яна Ярославівна, студентка, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна).  

науковий керівник – доц. Кропивко О.М. 

Освіта радянської України в 1920-30-х  рр.: характерні тенденції розвитку 

ГЕРЕВИЧ Крістіан, магістр 2 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Основні теорії мотивації діяльності 

Науковий керівник  канд. філол. наук, доцент Харченко С. В. 

 

ГУБЕНКО Катерина, студентка 1 року навчання магістратури спеціальності 

«Науки про освіту» ГПФ НУБіП України 

Формування особистості фахівців готельно-ресторанної справи під час 

аудиторних занять (виховний аспект) 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Буцик І.М. 

 

 

ГУДОВИЧ Альона, студентка 1 року навчання магістратури спеціальності 

«Науки про освіту» ГПФ НУБіП України 

Реалізація принципу проблемного навчання у професійній підготовці 

майбутніх фахівців з лісового та садово-паркового господарства 

(теоретико-методичний аспект) 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Буцик І.М. 

 

ДИКИЙ Сергій, магістр 2 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Якісні критерії оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 

Науковий керівник  канд. філол. наук, доцент Харченко С. В. 

 

ЗАГОРУЛЬКО Марина, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Академічна мобільність студентів як вимога часу 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Шинкарук Л. В. 

 

ЗАКАТЕЙ Юлія, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ, Україна 

Інноваційні технології навчання іноземним мовам 
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Науковий керівник  канд. філол. наук, доцент Харченко С. В. 

 

ІВАНИЦЬКИЙ Олександр, магістр 1 року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ, Україна 

Економічні знання як складова професійної підготовки керівника вищого 

навчального закладу 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Шинкарук Л. В. 

 

КАЛАНТАЄВСЬКА Альона, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету факультету Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ, Україна 

Використання порталу zakon.rada.gov.ua у навчальному процесі 

Науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Шинкарук О. В. 

 

КУЧИНСЬКИЙ Артем, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Система управління мотивацією педагогічних працівників професійно-

педагогічного колледжу 

Науковий керівник   канд. пед. наук, доцент Рудик Я. М. 

 

КРИВОРУЧКО Юлія, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету факультету Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ, Україна 

Поняття «права людини» та антидискримінаційне законодавство України 

Науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Шинкарук О. В. 

 

 

КОЛОДІЙ Наталія, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Вплив рейтингових показників науково-педагогічних працівників на 

розвиток кафедри у дослідницькому університеті 

Науковий керівник   к. пед. н., доцент Рудик Я. М. 

 

МАЛИХІН Владислав, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Міжкультурна комунікація та академічна мобільність студентів 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Шинкарук Л. В. 
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МЕЛЬНИК Оксана, магістр 2 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Організація позаудиторної самостійної роботи у вищому навчальному 

закладі 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Шинкарук Л. В. 

 

ЛОБОДА Сергій, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Нормативно-правова база підготовки керівника вищого навчального 

закладу 

Науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Шинкарук О. В. 

 

ЛІСОВЕЦЬ Юрій, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Вплив стилю управління керівника та іміджем професійно-технічного 

навчального закладу 

Науковий керівник   к. пед. н., доцент Рудик Я. М. 

 

ЛИННИК Вікторія, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Інновації в навчання правознавчих дисциплін 

Науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Шинкарук О. В. 

 

ПРОКОПЕЦЬ Олексій, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Особистісні якості керівників як засіб підвищення ефективності 

управління педагогічним колективом гімназії 

Науковий керівник   к. пед. н., доцент Рудик Я. М. 

 

КРАВЧУК Наталія, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ, Україна 

Розмовний клуб як актуальна форма вивчення мови   

Науковий керівник  канд. філол. наук, доцент Харченко С. В. 

 

МОРЕНЧУК Роман, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 
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Планувально-прогностичні компетенції у професійній діяльності 

керівника вищого навчального закладу 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Шинкарук Л. В. 

 

ПАЩЕНКО Євген, магістр 2 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Використання соціальних мереж у профорієнтаційній роботі 

Науковий керівник  канд. філол. наук, доцент Харченко С. В. 

 

ОБОДОВСЬКА Тетяна, студентка 3 курсу Навчально-наукового 

Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ, 

Україна. 

Комунікативна професіограма документознавця 

Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Литвинська С. В.  

 

ПЕКАРЕВА Вікторія, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Самостійна робота як активний метод навчання у творчій спадщині 

В. Сухомилнського. 

Науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Шинкарук В. Д. 
 

РОСІНСЬКА Анастасія, студентка 1 року навчання магістратури 

спеціальності «Науки про освіту» ГПФ НУБіП України 

Формування творчої особистості фахівця з лісового та садово-паркового 

господарства (теоретико-методичний аспект) 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Буцик І.М. 
 

САВЧЕНКО Валентин, студент 2 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Переговорні компетенції соціального педагога та їх роль у конфліктних 

ситуаціях 

Науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Шинкарук В. Д. 
 
 

ТОРЖАШ Аттіла, студент 1 року навчання магістратури спеціальності 

«Науки про освіту» ГПФ НУБіП України 

Розвиток творчих здібностей студентів в процесі фахового навчання 

(теоретико-методичний аспект) 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Буцик І.М. 
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ТРУТЕНЬ Аліна, магістр 2 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Організація виховної роботи в НУБіП України 

Науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Шинкарук В. Д. 
 

ХАРЧЕНКО Ярослав, студент 2 курсу механіко-технологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ, Україна 

Реалізація принципу виховувального навчання у професійній підготовці 

фахівців із транспортних технологій 

Науковий керівник   к. пед. н., доцент Буцик І. М. 

 

ЧЕРНИШ Ярослав, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Соціально-комунікативні компетенції соціального педагога 

Науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Шинкарук В. Д. 

 

ЧАЙКА Юлія, магістр 1 року навчання гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ, Україна 

Підходи до подолання конфліктів у науково-педагогічному колективі 

вищого навчального закладу (зарубіжний досвід) 

Науковий керівник   к. пед. н., доцент Рудик Я. М. 

 

ЦУПИЛО Катерина, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. 

Київ, Україна 

Творчість як складова дозвіллєвої діяльності 

Науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Шинкарук В. Д. 

 

ШАКУН Наталія, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 

Волонтерство як складова професійної діяльності соціального педагога 

Науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Шинкарук О. В. 

 

МАЦЬОХА Тетяна Олександрівна, студентка магістратури 2 року 

навчання, спеціальність «Соціальна педагогіка»Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ДУРИЦЬКИЙ Олександр, магістр 2 року навчання, спеціальність «Соціальна 

педагогіка» Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 
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Комунікативна складова академічної мобільності майбутніх соціальних 

педагогів 

 

ОГОРОДНІК Вероніка Русланівна, студентка другого (магістерського) 

освітнього рівня, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна),\ 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь 

Іванович 
Комунікативна компетентність керівника: модель розвитку 

 

СТАРУШКО Катерина, студентка другого (магістерського) освітнього 

рівня, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь 

Іванович, (м. Київ, Україна) 

Проблема формування позитивного іміджу освітніх організацій 

 

ЮЗИК Марія, магістр педагогіки вищої школи, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

З історії навчання та виховання в гімназіях Галичини в 30-х роках ХХ ст. 

 

 
 


