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Національний Еразмус Офіс в Україні 
Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) 

Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції (APREI) 
Українська асоціація платформа Європейських Студій сталого розвитку 

Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія) 
Університет Жиліна (Словаччина) 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Сумський національний аграрний університет 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького 

Київський національний університет культури і мистецтв 
Запорізький Національний університет 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 

Київський  зоологічний парк загальнодержавного значення. 
 
 
 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
 

«Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: 
 уроки ЄС для України» 

 
для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, 

представників громадянського суспільства 
 
 

м. Київ,  18 – 20 травня 2021 року 
 

Конференція проводиться в рамках імплементації проєкту напряму Жана 
Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» 
Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for 
sustainable development» (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT 
та у співпраці із проєктами - Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні 
аспекти Європейських Студій» (SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-
CHAIR. Також в воркшопі відбувається кооперація з проектами Еразмус + 
напряму Проєкту «Європейські цінності у художніх текстах» 599918-ЕРР-1-2018-
1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA, Жан Монне Кафедра «EU Climate 
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Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR,  Western Ukrainian 
Research Center in European Studies (Jean Monnet Centre of Excellence) / 
Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій (Центр 
Досконалості імені Жана Моне) 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ, Жан 
Моне Кафедра FoodPro (#587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMOCHAIR) та Жан 
Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019- 1-UA-EPPJMO-
SUPPA). 
 

Напрями роботи конференції. 
 
1 день.  18 травня 2021 р.  Поширення цінностей ЄС в освіті.  
1-й день конференції присвячений розповсюдженню та впровадженню практик ЄС 
ціннісного підходу. Це будуть доповіді про діяльність європейських фондів, програм 
та інших ініціатив, що поширюють цінності ЄС, зокрема у сфері екології та 
різноманітності.  
 
10. 45 – 11.00. Реєстрація  
11.00 – 12.30. Пленарне засідання.  
Посилання на пленарне засідання: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
 
Петр Крайнік - менеджер напряму Жана Монне Програми Еразмус + Національного 
Еразмус+ Офіса в Україні. Вітальне слово. 
Віктор Андрущенко - ректор Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) АПН 
України, член-кореспондент Національної академії наук України, президент 
Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи. «Проблема підготовки нового 
вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття» 
Володимир Лавриненко - проректор з міжнародних зв’язків НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, кандидат історичних наук, професор кафедри управління 
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції НПУ імені М. Драгоманова 
(Україна) «Поширення європейських цінностей в освітньому просторі україни як 
чинник формування стратегічної культури» 
Людмила Батченко -  доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет 
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культури і мистецтв, заслужений працівник освіти України, координаторка програм 
Жана Моне з європейської економіки, «Імплементація Європейських цінностей у 
вищу освіту України в контексті грантової діяльності». 
Оксана Краєвська - кандидат політичних наук, доцент кафедри регіональних студій 
та міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського 
національного університету імені Івана Франка “Трансформація освітньої політики 
України в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 
Андрій Шевцов - член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 
України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник 
державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами, «Нові аспекти антропогенезу, 
онтогенезу та соціогенезу в умовах тотальної діджиталізації»  
Сергій Курбатов - доктор філософських наук, професор кафедри соціології 
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, радник 
президії НАПН України. «Академічна доброчесність як ціннісна основа діяльності 
європейського університету». 
 
12.30 – 16.00. Робота в  секціях   
 Секція 1.  
Посилання на секцію 1: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
Міжнародний воркшоп: Практика ЄС у ціннісній орієнтації освіти  
Модератор:  проф. Марья Нестерова. 
Мікаелла Россі (Micaella Rossi) -  професор, проректор з якості освіти Університету 
Генуї (Італія) , «Цінності оцінювання якості освіти в університеті».  
Олена Оржель - доктор наук з державного управління, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти НАПН України  «Перші кроки у розробленні 
методології дослідження європейських цінностей в освіті». 
Олена Тупахіна «Ціннісні коди сучасного українського культурного продукту: 
результати студентських проєктів за курсом EUVOLIA». 
Мартіна Бласкова (Martina Blaskova) - професор Університет Жиліна (Словаччина), 
Марья Нестерова - доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ ім. М.П. 
Драгоманова -  «Європейські практики дослідження  цінностей в освіті» 
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14. 00 - 16.00. Круглий стіл «Екологічна відповідальність в освітньому просторі»  
 Модератор: - проф. Марина Дєліні, 
Координатор - доц. Алла Суханова 
Посилання на круглий стіл: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
Патріція Гаццола (Patrizia Gazzola) – доцент кафедри економіки Університету 
Інсубрія (University of Insubria, Varese, Italy). «EU projects building bridges for 
sustainability» 
Аліна Свечкіна (Alina Svechkina) - доктор філософії з природніх ресурсів та 
управління навколишнім середовищем, кафедра менеджменту, Хайфський 
університет, Ізраїль, Spatial identification of potential health hazards: a systematic areal 
search approach. 
Тетяна Князєва  - доктор економічних наук, доцент професор кафедри міжнародної 
економіки Національний авіаційний університет (Україна), «Екологічна 
відповідальність в освіті: особливості підготовки здобувачів вищої освіти третього 
рівня (доктор філософії) за спеціальністю «Маркетинг». 
Ірина Сагайдак - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства 
та техногенно-екологічної безпеки;  Тетяна Чорна - кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки, Університет 
державної фіскальної служби України, «Освіта як інструмент інтеграції принципів 
циркулярної економіки в Україні». 
Ірина Качур - кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та 
техногенно-екологічної безпеки, Університет державної фіскальної служби України, 
«Розвиток екологічних компетентностей в освіті для сталого  розвитку». 
Марина Дєліні – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, «Екологічна відповідальність закладів вищої освіти». 
Алла Суханова – кандидат економічних наук, доцент кафедри виробничого та 
інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, «Формальна і неформальна екологічна освіта». 
Валентина Биховченко  – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, «Освітні стандарти у вищій школі». 
Тетяна Власенко – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
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біоресурсів і природокористування України, «Особливості підготовки еколого-
відповідальних спеціалістів». 
Анна Дергач– кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, «Вплив міграційного чинника на 
екологічну відповідальність». 
Михайло Свердан – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, «Механізми формування екологічної 
свідомості». 
Віталій Гаврилюк – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, «Сучасна освіта: виклики та 
перспективи». 
Валентина Калусенко - викладач, Орина Семенюк - студентка гр. Ф-24, Ірпінський 
державний коледж економіки та права, «Екологічна культура як складова екологічної 
освіти в Україні».  
Ніна Довбуш - викладач, Іван Бобир - студент, Ірпінський державний коледж 
економіки та права,  «Актуальність впровадження роздільного збору сміття в 
закладах вищої освіти України». 
16. 00. Презентація європейської ініціативи Homeland Earth - «Земля наш Рідний 
Дім» (GSIS та ASPR, Відень, Австрія).   
Вернер Вінтерштайнер (Werner Wintersteiner), PhD, професор,  Університет 
Клагенфурт, член правління ASPR, GSIS (Австрія). «A Campaign for Planetary 
Solidarity».   
16.15 – 16.30 – Презентація європейської ініціативи Green Deal.  
Олена Мельник - канд. техн. наук, доцент, керівник сектору міжнародних проєктів, 
доцент кафедри екології і ботаніки СНАУ, «Європейський зелений курс: перспективи 
та виклики для України». 
16.30 – 17.00 – Дискусії, обговорення, завершення першого дня роботи конференції. 
 
Секція 2. – 12.30 – 16.30 
Посилання на секцію 2:  
Ідентифікатор конференції: 743 486 9028 
Код доступу: 2020 
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12.30. – 13.50. Панельна дискусія «Демократичні цінності в освіті: європейський 
досвід, українські практики».  
Модератор:  др. Тетяна Матусевич. 
Марта Коновалова - кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 
соціальної політики Національного педагогічного університету імені  М.П. 
Драгоманова,  «Реакція освіти на постпандемічний світ: сприяння демократичній 
культурі». 
Тетяна Матусевич - кандидат філософських наук, керівник відділу міжнародних 
зв’язків, доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики 
Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова, «Демократія в 
освіті: ідеальне буття чи педагогічна реальність?». 
Ойвінд Вістром - доцент Університету Південно-Східної Норвегії,  «Розвиток 
демократії в освіті вчителів за допомогою участі у міжнародних проектах». 
Лариса Колесник - стипендіат Університету Південно-Східної Норвегії за програмою 
міжнародної академічної мобільності 2021 р.,, керівник неурядової організації 
„МЕРІТ”, «Дослідження в дії» як демократичний інструмент професійного розвитку 
викладачів педагогічних закладів вищої освіти». 
 
14.00 – 16.00. Круглий стіл  «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: 
проблеми, досягнення, європейські практики»  
Модератор: проф. Тамара Троїцька 
Координатор: проф. Олена Троїцька. 
Рамкові виступи: 
Тамара Троїцька  - доктор філософських наук, професор кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Філософсько-аксіологічні аспекти сталого 
розвитку освіти: неперервність, цілісність, демократичність, євроінтеграційний 
вимір». 
Олена Троїцька  - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Аксіологічний потенціал культурно-
освітнього простору для стабільності фундаментальних констант розвитку 
суспільства». 
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Олена Гармаш - доктор філологічних наук, доцент кафедри германської філології 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Дослідження англомовних інновацій, як 
один з кроків до сталого розвитку сучасної освіти». 
Надія Йоркина  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології, загальної 
біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), 
«Соціальні індикатори сталого розвитку у сучасному освітньому просторі». 
Аміт Кумар (Amit Kumar) - менеджер , директор  AKG  Global  Support  services  PVT 
LTD  (Індія), «Інклюзивна освіта в Індії». 
Лідія  Буцька  - доктор наук в галузі натуральної медицини, кандидат медичних наук 
в галузі медичної реабілітації, професор психології, доцент кафедри фундаментальної 
медицини Інституту біології та медицини Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ), «Психофізичні аспекти само -  та взаємопідтримки 
викладачів вищої школи при роботі онлайн в умовах карантину».  
Світлана Подпльота - доктор філософії, старший викладач кафедри методики 
викладання англійської мови Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Тьюторський 
«рух» в освітньому просторі: європейській досвід і українські практики».     
Василь Федорець - кандидат медичних наук, старший викладач кафедри психолого-
педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної 
освіти», докторант Інституту вищої освіти Національної академії наук України (м. 
Вінниця), «Освіта у подоланні життєвих криз особистості та конструюванні 
позитивних  сценаріїв буття». 
Ганна Варина - старший викладач кафедри практичної психології Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. 
Мелітополь, Україна), «Сталий розвиток освіти у детермінантах гармонізації 
інклюзивного простору особистості». 
Денис     Александров  - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
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Хмельницького (м. Мелітополь, Україна),  «Вплив конструктивістської парадигми на 
ідею розбудови дослідницького університету: проблеми і досягнення».   
Анатолій Землянський - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Аксіологічні виміри історичної 
свідомості: можливості і межі освіти». 
Олег Пєшев  - кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Ціннісний компонент освіти британської 
аналітичної філософії: минуле і сучасність». 
Виступи в обговоренні:  
Дмитро Вакало - аспірант кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), 
«Праксеологічний вимір освіти як руху особистості до досконалості і соціальної 
відповідальності». 
Анна Набокова - аспірант кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), 
«Філософія цінностей у моделюванні навчання громадянського єднання».  
Андрій Мєштанов - аспірант кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), 
«Релігійна етика у конструктивних культурно-освітніх практиках сучасності». 
Людмила Ковальова - здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Теорія епістемічних культур К. Кнорр-
Цетіни та філософія сучасного університету». 
Олена Богданова - аспірант кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), 
«Нові контексти, нові бачення проблем сучасного культурно-освітнього простору: 
аксіологічна імперативність». 
Галина Тараненко - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільно-
гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
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Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна), «Освітній потенціал у формуванні 
екологічної свідомості для сталого розвитку системи «природа - суспільство». 
Вікторія Чорна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Діалогічна взаємодія майбутніх вчителів 
початкової школи як один із важливих факторів професійного розвитку». 
Тетяна Каткова - старший викладач кафедри практичної психології 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Сталий розвиток освіти: переваги, 
можливості і межі». 
Тетяна Дюжикова - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
органічної і біологічної хімії Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Українські 
освітні традиції та європейський досвід: діалог і співпраця». 
Оксана Куліда - аспірант кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Самовизначення особистості у ціннісних 
орієнтаціях вищої освіти».  
Ольга Поправко - кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-
гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна), «Цінність освіти в системі життєвих 
орієнтирів сучасної молоді». 
 
2 день конференції. 19 травня 2021. Інклюзія та різноманіття в освіті ЄС. 
 
Цей день конференції присвячений різним аспектам інклюзії (тобто соціальній 
інклюзії та соціальній згуртованості) та різноманітності. Він також підтримує 
дослідження щодо відновлення після COVID 19, допомагаючи відбудувати більш 
стійку економіку ЄС, створюючи можливості для роботи та зменшуючи соціальну 
нерівність. Одним із основних напрямків обговорення є проблема біорізноманіття, 
розвиток усвідомленого та шанобливого підходу до збереження біобалансу. 
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10.00 – 12.45. Пленарне засідання  
Посилання на пленарне засідання: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
Марія Шеремет - доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН 
України, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, «До проблеми забезпечення 
якісних освітніх послуг в умовах інклюзивного суспільства». 
Вірджинія Руснак - директор Республіканського центру психопедагогічної допомоги 
(Республіка Молдова), «Організація і впровадження інклюзивної освіти в Республіці 
Молдова». 
Станіслав Брудноч (Stanisław Brudnoch) - HumanDoc Foundation (Польща), 
«Доступність крізь кордони. Доступність інформації для осіб з порушеннями зору та 
слуху». 
Наталія Хансен (Natallia Bahdanovich Hanssen) - доктор, PhD зі спеціальної 
педагогіки, керівник навчальної програми «Майстер логопедії» Університету Норд 
(Норвегія), «Північна Європа: досвід інклюзивної освіти (кейс Норвегії)». 
Дар’я Супрун - доктор педагогічних наук, професор факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
«Цінності та тенденції євроінтеграції як запорука професійного самоздійснення в 
умовах соціальної згуртованості в освіті». 
Андрій Шевцов - член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 
України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник 
державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами, Наталія Никоненко - 
кандидат педагогічних наук, доцент, докторант  НПУ імені М.П. Драгоманова, 
«Європейська практика інклюзивного навчання: політичні імперативи та науковий 
підхід». 
Раїса Кравченко - голова правління БТ «Джерела», радниця Коаліції захисту прав 
осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Доступність інформації 
для учнів з інтелектуальними порушеннями». 
Ольга Шморгал - т.в.о. завідувача навчально-реабілітаційного відділу, викладач, 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 
«Правові основи надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю». 
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13.00 – 16.00. Робота в секціях.  
 
Секція 1  Посилання на Секцію 1: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
13.00 – 14. 30.  Навчальний  клас.  Проф. Діана Спулбер (Diana Spulber) “Інклюзія 
та різноманіття в освіті ЄС”.  
14.30 - 16. 00. Круглий стіл «Європейські освітні практики збереження 
біорізноманіття» в партнерстві з Київським зоологічним парком 
загальнодержавного значення 
Модератор:  Сергій Харьков, заступник директора Київського зоологічного парку 
загальнодержавного значення  
Координатор - проф. Марья Нестерова  
Наталія Гудкова - кандидат біологічних наук, доцент кафедри методології освіти для 
сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління.  «Курс «Наукові основи природоохоронної діяльності» як складова 
проектів з нарощування потенціалу для збереження біорізноманіття в Україні» 
 Сергій Харьков, заступник директора Київського зоологічного парку 
загальнодержавного значення, аспірант НПУ ім. М.П. Драгоманова «Роль 
просвітницької роботи зоопарків у збереженні біорізноманіття» 
Євген Кіося, провідний методист Харківського зоопарку, старший викладач 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. «Думай глобально, дій 
локально» в просвітницькій діяльності Харківського зоопарку». 
Валентина Кардонова, начальниця відділу інформаційно-просвітницької роботи 
Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, «Роль європейських 
зоопарків в державних програмах екологічної освіти» 
Анна Прідун, пров. біолог відділу інформаційно-просвітницької роботи Київського 
зоологічного парку загальнодержавного значення,, аспірантка Інститут екології 
Карпат НАН України, «Відображення освітнього аспекту в міжнародних угодах 
спрямованих на збереження біорізноманіття» 
Єлизавета Філіпець, зоолог відділу інформаційно-просвітницької роботи, студентка  
2 курсу  Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Досвід просвітницької діяльності в Україні: аспекти зоозалучення та волонтерства» 
16.00 – 16.45. Онлайн-трансляція вистави-експерименту «Я та інший, або 
інклюзія в дії» БТ «Джерела» з подальшим обговоренням  
16.45 - 17.00 - Дискусія, завершення другого дня конференції. 
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13.00 – 16. 00. Секція 2 Посилання на Секцію 2:  
Ідентифікатор конференції: 743 486 9028 
Код доступу: 2020 
13. 00 - 16. 00. Круглий стіл «Доступність і різноманітність в освіті та 
суспільстві: реальність та перспективи» 
Модератор: доц. Ганна Афузова,   
Координатор: проф. Олена Троїцька 
Оксана Чорна - голова правління ГО «Можливо все», «Команда супроводу в 
інклюзивному процесі: проблеми взаємодії». 
Кирило Богданюк - голова ГО «Захисту прав та інтересів молоді з інвалідністю 
«Безбар’єрність», ініціативний волонтер-майстер у всеукраїнських та міжнародних 
мистецьких акціях; ініціатор та співорганізатор серії майстер-класів з енкаустики, 
«Мистецтво маленьких кроків, коли йдеш у великий світ». 
Юлія Патлань - провідний науковий співробітник відділу архівів фондової збірки 
НЦНК «Музей Івана Гончара», історик тифлопедагогіки, «Досвід спеціального та 
спільного навчання й викладання у ХХ ст. на прикладі Василя Єрошенка та сучасні 
засади доступності (інклюзивності) освіти». 
Ольга Маруда - в.о. директора Київського міського комунального центру 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень 
«Трамплін», «Корекційно-педагогічна робота дорослим з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень в Україні».  
Ольга Степашко - клінічний психолог, психотерапевт, психоаналітик, психолог 
інклюзивного проєкта художньої студії (ГО «Українська Асоціація Художників»), 
«Спілкування та научіння через творчість в інклюзивному проєкті художньої студії». 
Ганна Афузова - кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної 
психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, «Готовність суспільства до 
реалізації ідей інклюзії: результати неформального опитування». 
Тамара Наук - художній керівник соціально-інтерактивного театру БТ «Джерела», 
«Реалізація проєкту «Вистава-експеримент «Я та інший, або інклюзія в дії» за 
підтримки Українського культурного фонду».  
Олександр Солдатенко – кандидат психологічних наук, доцент кафедри музичного 
мистецтва та менеджменту соціокультурної діяльності, Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,  
 Анастасія Кульбака – студентка кафедри музичного мистецтва та менеджменту 
соціокультурної діяльності, Національного університету «Чернігівський колегіум» 
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імені Т. Г. Шевченка. «Інклюзивна освіта: приклади організації дозвілля дітей з 
особливими освітніми потребами у чернігівському регіоні» 
 
Секція 3. Посилання на секцію:  
Ідентифікатор конференції: 879 699 6869 
Код доступу: 828094 
13.00-16.00. Робота Секції 3.  
Модератор: проф. Марія Шеремет,  
Координатор: проф. Марина Дєліні. 
Оксана Палилюлько - кандидат історичних наук, в. о. завідувача кафедри соціальної 
роботи та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж, «Особливості моделей інклюзивної освіти в країнах Європи». 
Мирослав Федоренко - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної 
психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, «Особливості підготовки 
спеціальних психологів до роботи у системі інклюзивної освіти (на прикладі НПУ 
імені М.П. Драгоманова)». 
Наталія Жиляк - кандидат психологічних наук, викладач кафедри соціальної роботи 
та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж, «Проективний малюнок як метод вивчення настанов педагогів 
щодо інклюзивного освітнього середовища». 
Лариса Яворницька - перекладач-дактилолог кафедри соціальної роботи та 
психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж, «Роль та особливості роботи сурдоперекладача в освітньому 
процесі». 
Тетяна Гребенюк - кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
«Забезпечення доступності вищої освіти для студентів з порушеннями зору». 
Анатолій Михальський - кандидат медичних наук, доцент, викладач кафедри 
соціальної роботи та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 
соціально-економічний коледж, «Клінічна характеристика дітей з інтелектуальними 
порушеннями, зумовленими психоорганічним синдромом». 
Юліана Власенко - кандидат політичних наук, викладач кафедри соціальної роботи 
та психології, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
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економічний коледж, «Метафоричні асоціативні карти в роботі з цінностями 
особистості». 
Марина Волощук - викладач соціальних дисциплін, Подільський спеціальний 
навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, «Поняття Mindfullness в 
сучасних реаліях інклюзивної освіти (український та європейський вимір)». 
Валентина Загалевич - викладач суспільних дисциплін кафедри фундаментальних 
та спеціальних дисциплін, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 
соціально-економічний коледж, «Необхідність формування інклюзивного 
середовища в сучасних реаліях». 
 
3 день.  20 травня 2021. Сталий розвиток освіти або освіта для сталого розвитку. 
Цей день зосереджений на вивченні основних тенденцій сталого розвитку, цінностей 
ЄС щодо екологічної відповідальності, важливості освіти в цьому процесі.  
10.00 – 14. 00 Пленарне засідання.  
Посилання на Пленарне засідання: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
10.00. - 10.30. Ірина Добронравова. – професор, доктор філософських наук, 
завідувачка кафедрою філософії та методології науки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Голова Українського Синергетичного 
Товариства, почесна членкиня  GSIS (Австрія), «Синергетичний погляд на сталий 
розвиток і підтримувану освіту» 
10.30 - 10.45. Ігор Якименко - професор, доктор біологічних наук, академічний 
координатор проєктів Жана Монне, Професор Кафедри Жана Монне, голова 
правління Асоціації Платформа Європейських Студій для Сталого Розвитку 
«Впровадження Європейських студій зі сталого розвитку в Національному 
університеті харчових технологій».  
Лідія Шинкарук - завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, 
доктор економічних наук, професор,  член-кореспондент НАН України, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Можливості 
фінансування освітніх проєктів від фондів ЄС в умовах сталого розвитку».  
 
11.00 - 12. 00. Навчальний  клас від проф. Мартіни Бласкової  (Університет 
Жиліна, Словаччина) «Європейські цінності для розвитку людського 
потенціалу»  
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Олена Оржель - доктор наук з державного управління, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти України НАПН України, «Роль університетів в 
залученні університетської громади як відповідь на глобальні екологічні виклики: 
кліматичні зміни, забруднення тощо».  
Наталія Гудкова, кандидат біологічних наук, доцент кафедри методології освіти для 
сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління,  “Інтерпретація природної спадщини як методологічна основа 
екологічної освітньо-виховної діяльності в природних парках, ботанічних садах і 
зоопарках України”. 
Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Різноманіття, інклюзія, рівність і 
гармонія: імплементація європейських цінностей в теорію і практику українського 
університету (досвід проектної діяльності)». 
Тамара Троїцька, доктор філософських наук, професор кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), «Євроінтеграційна спрямованість 
міжкультурної комунікації: методологія формування цінностей інтеркультурного 
громадянства (з досвіду інтеркультурних міст Європи, Мелітополь - 
інтеркультурний)». 
Ярослав Мартинишин, доктор економічних наук, професор, науковий керівник 
напряму «Менеджмент СКД», Київський національний університет культури і 
мистецтв; Олена Хлистун, доктор культурології, доцент, завідувач кафедри фешн і 
шоу-бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, «Проблеми 
розвитку управлінської освіти в Україні». 
Єлена Коваленко, кандидат економічних наук, доцент, виконавчий редактор «Socio-
Cultural Management Journal», доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій, 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, «Управлінська наука і 
освіта: проблеми об’єктивності» 
Ірина Васькіна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри екології та 
природозахисних технологій СумДУ, голова ГО Екотоп.  «Кліматична освіта»  
Наталія Ярошенко, аспірантка кафедри екології і ботаніки СНАУ «Екологічна 
освіта, як елемент розвитку сталого суспільства» 
Анна Ганжул - в.о. директора КУ "Агенція розвитку Миколаєва" Миколаївської 
міської ради, позаштатний радник Миколаївського міського голови з питань 
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впровадження роздільного збору відходів. «Європейські екологічної освіти для 
сталого розвитку». 
 
14.00 – 16. 30. Робота по секціях.  
 
Cекція 1.  «Андрагогіка і герогогіка в концепції сталого розвитку суспільства» 
Посилання на Секцію 1: 
Ідентифікатор конференції: 338 657 2580 
Код доступу: 2956090 
Робота Секції 1. “Андрагогіка і герогогіка в концепції сталого розвитку 
суспільства» 
Модератор: проф. Наталія Дем’яненко  
Координатор: проф. Ірина Кравченко  
Рамкові виступи: 
Наталія Дем’яненко - доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 
педагогіки і психології вищої школи, «Герогогіка в контексті демографічного 
старіння населення»  
Анатолій Булда - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 
і психології вищої школи, «Освіта дорослих – важливий фактор соціалізації 
особистості». 
Наталія Акініна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи, «Грамотність як соціальний індикатор і показник 
ефективності освіти дорослої людини». 
Вікторія Смікал  - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи, «Культурологічний підхід в освіті дорослих».  
Ірина Кравченко  - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи, «Підготовка майбутнього викладача закладу вищої освіти 
до андрагогічної діяльності». 
Виступи в обговоренні:  
Наталія Висідалко - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки і психології вищої школи, «Професійне здоров’я викладача-андрагога у 
просторі закладу вищої освіти».  
Ірина Дубровіна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи, «Музикотерапія як метод рекреації дорослих». 
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Ольга Задорожна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 
і психології вищої школи, «Використання арт-терапії в організації сімейного 
дозвілля». 
Любов Іванова  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 
вищої школи, «Організація навчання дорослих засобами тренінгових технологій». 
Людмила Мільто  - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки 
і психології вищої школи, «Методологічні основи дослідження педагогіки дозвілля». 
Валентина Саюк - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 
психології вищої школи, «Формування європейських ціннісних орієнтацій у 
студентів магістратури в процесі фахової підготовки». 
Наталка Бражник  - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», 
«Інтерактивні технології в системі освіти дорослих». 
Вікторія Вітвицька - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», 
«Упровадження технології квазіпрофесійного моделювання в освітню програму 
«Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство». 
Едіта Говоруха  - студентка бакалаврської освітньо-професійної програми 011 
Освітні, педагогічні науки «Педагогіка дозвілля», «Роль музичного мистецтва в 
гармонійному розвитку особистості (івент-освіта)». 
Анастасія Єгорова - студентка бакалаврської освітньо-професійної програми 011 
Освітні, педагогічні науки «Педагогіка дозвілля», «Ізотерапія як метод арт-педагогіки 
в роботі з дорослими». 
Діана Копійковська  - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», «Тьюторинг 
в системі неперервної освіти». 
Дмитро Кривда - студент бакалаврської освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка дозвілля», «Спортивно-оздоровчі види дозвілля 
дорослого населення». 
Оксана Лазарук - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Андрагогіка. Освіта дорослих», «Формування суб’єкт-суб’єктних 
відносин викладач-студент у підготовці андрагога». 
Євгенія Панічевська - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Андрагогіка. Освіта дорослих», «Прихована навчальна програма 
як один з інструментів соціальної інтеграції людей з розладами аутистичного 
спектру». 
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Юлія Петровська  - студентка бакалаврської освітньо-професійної програми 011 
Освітні, педагогічні науки «Педагогіка дозвілля», «Перспективні напрями розвитку 
дозвіллєвої роботи із сім’ями». 
Олександр Проценко - магістрант освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», 
«Оптимізація освіти дорослих засобами контекстних (практико орієнтованих) 
технологій». 
Юлія Силенко  - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», «Принцип 
індивідуалізації навчального процесу у неформальній освіті». 
Яна Сівченко - студентка бакалаврської освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка дозвілля», «Особливості дозвіллєвої роботи з 
дорослими». 
Аліса Соколова - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», 
«Формування світоглядної культури майбутнього викладача-тьютора». 
Тетяна Суханова  - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, 
педагогічні науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», «Розвиток 
комунікативної компетентності майбутнього викладача вищої школи». 
Ольга Чабах - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, педагогічні 
науки «Андрагогіка. Освіта дорослих», «Неперервна освіта в умовах сучасного 
соціуму». 
Анна Черниш - магістрантка освітньо-професійної програми 011 Освітні, педагогічні 
науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», «Комунікативна 
культура – якісна характеристика соціального і життєвого досвіду людини». 
Єлизавета Шиденко  - студентка бакалаврської освітньо-професійної програми 011 
Освітні, педагогічні науки «Педагогіка дозвілля», «Роль музею як засобу культурно-
освітнього дозвілля людини». 
 
14.00 - 16.00. Секція 2. Екологічна освіта в подоланні глобальних викликів 
сталого розвитку 
 
Посилання на секцію 2:  
Ідентифікатор конференції: 743 486 9028 
Код доступу: 2020 
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14.00- 16.00. Круглий стіл. «Потенціал Європейської Зеленої Угоди на шляху 
подолання кліматичних викликів».   
Модератор:  др. Олена Мельник,  
 
Олена Мельник -  канд. техн. наук, доцент, керівник сектору міжнародних проєктів, 
доцент кафедри екології і ботаніки СНАУ, «Тернистий шлях від Рамкової конвенції 
ООН про зміну клімату до Європейського зеленого курсу».  
Ірина Васькіна - старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій 
СумДУ, канд. техн. наук, голова ГО Екотоп, «Кліматична освіта громад - від теорії до 
дії».  
Роман Ярощук - кандидат сільсько-господарських наук, завідувач наукової 
лабораторії “Лісівництва Північного Сходу України”, доцент кафедри садово-
паркового та лісового господарства СНАУ; Світлана Ярощук - кандидат сільсько-
господарських наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії 
“Лісівництва Північного Сходу України” СНАУ, «Популяризація екотуризму для 
збереження цінних деревно-чагарникових видів в умовах зміни клімату». 

 
14.00 - 16. 30. Секція 3. Інформаційна культура для сталого розвитку суспільства 
 
Посилання на секцію 3:  
Ідентифікатор конференції: 879 699 6869 
Код доступу: 828094 
 
Модератор: др. Світлана Цимбал 
Координатор:  проф. Марина Дєліні 
 
Рамкові виступи:  
Світлана Цимбал - кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій  соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова,  
«Проблеми формування інформаційної культури студентів як соціальної складової 
сталого розвитку».  
Галина Воронова - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. 
Драгоманова, «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі 
закладу вищої освіти». 
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Ірина Матяш - доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник 
Інституту історії НАН України, професор кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова, «Питання 
цифровізації архівів як актуальна проблема сучасної архівної служби».  
Людмила Гончаренко - заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки 
НПУ імені М.П. Драгоманова, «Роль документно-інформаційних ресурсів бібліотек в 
освітньому процесі закладів освіти». 
Інесса Пустовалова - психолог-профорієнтолог, тренер з ораторської майстерності,  
Київська Мала академія наук учнівської молоді, «Віртуальні комунікації як вид 
сучасних фасилітаційних практик молоді».  
Ігор Резнік - кандидат історичних наук, провідний архівіст відділу використання 
інформації документів та комунікацій ЦДАМЛМ України, «Сучасні форми 
використання інформації документів ЦДАМЛМ України». 
Марина Терещенко - кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова, 
«Особливості електронного кадрового документообігу в закладах вищої освіти».  
Олександр Галицький - старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії та 
освітніх вимірювань НПУ імені М.П. Драгоманова, «Комп`ютерні технології 
дистанційної освіти: переваги та недоліки».  
Оксана Ємчук - кандидат історичних наук, НБУ імені В.І. Вернадського, 
«Інформаційний потенціал архіву С. Маслова в НБУ імені В.І. Вернадського»   
Олена Черніговець - студентка магістратури спеціальності «Менеджмент» 
(Інноваційний менеджмент інклюзивного середовища) НПУ імені М.П. Драгоманова, 
«Освітні інновації в інформаційному просторі закладу вищоï освiти».  
Анастасія Жикіна - студентка магістратури спеціальності «Менеджмент» 
(Інноваційний менеджмент інклюзивного середовища) НПУ імені М.П. Драгоманова, 
«Інформаційні комунікації в системі дистанційної підготовки студентів закладів 
вищої освіти». 
 
16.30. - 17. 00. Спільне обговорення. Завершення конференції. 
 
На додаток до пленарних та сесійних ініціатив в рамках конференції проводяться 
навчальні експертів ЄС - проф. Діани Спулбер (Італія) та проф. Мартіни Бласкової 
(Словаччина). Усі курси будуть відзначені окремо сертифікатами про професійний 
розвиток на відповідну кількість годин. Також будуть розроблені відповідні курси у 
дистанційному форматі. 
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Тривалість роботи конференції: 
18 травня 2021 р. з 11.00 до 17.00,  19 - 20 травня 2021  з 10.00 до 17.00  

 
 

Участь та друк тез безкоштовні 
Мова конференції  - англійська, українська, російська. 
Посилання на лінк реєстрації  link is here. Реєстрація  18 травня 2021 р. о 10.45. 
Посилання для надання тем доповідей  та тез конференції evdisd@npu.edu.ua.  
Дедлайн для подачі  тем доповідей та тез - 30 травня 2021 р. 
Вимоги до тез: 1- 5 сторінки Times New Roman, 1.5 міжрядковий інтервал, всі поля 2 
см, відступ 1 см. Назва українською та англійською, без анотації.  Відомості про 
автора - ПІБ, посада, місце роботи, ел. пошта. Вказувати напрям роботи конференції! 
Конференція буде проведена в Zoom. Запис, детальна програма та матеріали 
конференції будуть розміщені на  сайті проекту www.evdisd.info,  на сайтах 
партнерських проєктів Жана Монне та на сайтах університетів-партнерів заходу.   
За додатковою інформацією:+38 (097) 295 60 90, +38 (050) 311 34 35 
evdisd@npu.edu.ua 
 
Захід проводиться за підтримки Європейської Комісії. Виступи (публікації) 
відображають точку зору лише авторів і Комісія не може відповідати за будь-
яке використання інформації, яка тут міститься. 
 
The European Commission's support for the production of this event (publication) 
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 


