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Кам’янець-Подільський, 2021  



 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Тріпак Мар’ян Миколайович, директор Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, заслужений 
працівник освіти України, кандидат економічних наук, доцент (голова);  

Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, 
інноваційної та міжнародної діяльності Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, кандидат 
економічних наук, викладач-методист економічних і облікових дисциплін; 

Комарніцька Людмила Миколаївна, в.о. завідувача кафедри 
фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, член-
кореспондент НАНВО України, кандидат філологічних наук;  

Комарніцький Олександр Борисович, академік НАНВО України, 
доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам'янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, голова 
Кам’янець-Подільської міської організації НСКУ;  

Палилюлько Оксана Михайлівна, в.о. завідувача кафедри соціальної 
роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу, кандидат історичних наук; 

Шевчук Олександр Володимирович, викладач кафедри економічної 
кібернетики, інформаційної та соціокультурної діяльності Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, 
кандидат педагогічних наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Регламент роботи: 
10.40 – 11.00 – реєстрація учасників конференції 
11.00 – 13.00 – пленарне засідання 
13.20 – 15.00 – секційні засідання 
15.00 – 15.15 – підведення підсумків 

 
Конференція відбувається на платформі Zoom 

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 
https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09  

Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 
Код доступу: 6GmtfQ 

 
Регламент доповіді на пленарному засіданні – до 7 хв.,  

на секційному – до 5 хв. 
  

Початок об 1100 год. 
 
 

Вітальні слова: 
Тріпак Мар’ян Миколайович, директор Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, заслужений працівник освіти України, 
кандидат економічних наук, доцент 

Мельник Сергій Васильович, начальник міського управління освіти і науки 
виконавчого комітету Кам’янець-Подільського міської ради 

 
Модератор конференції: 

Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, інноваційної та 
міжнародної діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу, кандидат економічних наук, викладач-методист економічних і 
облікових дисциплін 

Технічний модератор конференції: 
Шевчук Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри економічної кібернетики, інформаційної та соціокультурної діяльності.  
Телефон для довідок: 0977615646  
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (11.00 – 13.00 год.) 
 

Доповіді: 
 
Тріпак Мар’ян Миколайович, директор Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, заслужений працівник освіти України, 
кандидат економічних наук, доцент 

Від технікуму-інтернату – до інституту (2015-2021 рр.) 
 
Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, член-кореспондент НАН України 

Чуткий Андрій Іванович, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри давньої 
та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Вища освіта в Україні (1917 – 1920-ті рр.): під впливом політичних змін та 
більшовицької реорганізації 

 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09


Степанков Валерій Cтепанович, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного  
університету імені Івана Огієнка;  

Дубінський Володимир Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії, перший проректор Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Практична підготовка студентів-істориків до майбутньої інноваційної професійної 
діяльності (з досвіду роботи історичного факультету Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка) 

 
Алексієвець Микола Миронович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Вища освіта в Україні: історико-цивілізаційний аспект 
 
Філінюк Анатолій Григорович, академік НАНВО України, доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Акредитація ОПП як засіб якісної підготовки фахівців вищої освіти в Україні 
 
Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі 
Особливості підготовки стандартів освітньо-професійного ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр» 
 
Вергун Андрій Романович, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри 

сімейної медицини, старший інспектор наукового відділу, антиплагіатний експерт 
наукових, навчально-методичних праць та дисертаційних матеріалів Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького;  

Ягело Світлана Петрівна, кандидат філологічних наук, вчений секретар, старший 
викладач кафедри українознавства Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького 

Антиплагіатна експертиза в медичному університеті: аналіз досвіду та 
імплементації академічної доброчесності 

 
Кшевецький Володимир Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач сектору аналітики департаменту наукових ступенів і аналітики Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ) 

Рейтинг спеціальностей серед абітурієнтів-здобувачів вищої освіти освітнього 
рівня бакалавр у Хмельницькій області 

 
Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка  

Підвищення конкурентоспроможності випускників закладів передвищої та вищої 
освіти на ринку праці шляхом формування soft skills 

 
Федорчук Віктор Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу; 



Федорчук Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Основні чинники підвищення якості вищої освіти 
 
Кукса Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії білоруської державності Білоруського національного технічного 
університету 

Технічна освіта: витоки та проблеми становлення в Білорусії  наприкінці ХІХ ст. – 
на початку ХХ ст. 

 
Рябченко Ольга Леонідівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди 

Міжнародні зв’язки та комунікативні стратегії викладачів вищих навчальних 
закладів УСРР у 1920-ті – на початку 1930-х років 

 
Комарніцький Олександр Борисович, академік НАНВО України, доктор 

історичних наук, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

До питання про систему педагогічної освіти радянської України у середині – другій 
половині 1930-х рр. 

 
Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут) 

Портрет інституту в контексті історичної епохи (до 70-річчя Горлівського 
інституту іноземних мов) 

 
Збанацька Оксана Миколаївна, доктор наук з соціальних комунікацій, кандидат 

історичних наук, доцент, професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ) 

Історія кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв 

 
 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 
ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ:  

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
(13.20 – 15.00 год.) 

 
Підключення для участі у секційному засіданні через Zoom за посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09  
Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 
Код доступу: 6GmtfQ 

 
Модератор: Комарніцький Олександр Борисович, академік НАНВО України, 

доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка  

 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09


Доценко Віктор Олегович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 
Цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

Формування історичної пам’яті за допомогою кіномистецтва 
 
Кругляк Марина Едуардівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

гуманітарних і соціальних наук Державного університету «Житомирська політехніка» 
Національно-віросповідний склад студентства підросійської України (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
 
Стецюк Вадим Борисович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
Київське піхотне юнкерське / військове училище (1865-1914 рр.) 
 
Старенький Ігор Олександрович, кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 
Підготовка археологів на території Подільської губернії у дореволюційний період 
 
Кліщинський Павло Володимирович, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

Вінницький учительський інститут у системі підготовки педагогічних кадрів: 
заснування та перші роки діяльності 

 
Кеба Олександр Володимирович, академік НАНВО України, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Філологічна освіта у Кам’янець-Подільському державному українському 
університеті (1918-1920 рр.) 

 
Марчук Олександр Ігорович, аспірант кафедри історії України Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
Внесок Івана Огієнка у підготовку педагогічних кадрів для української школи (січень-

вересень 1919 р.) 
 
Стецюк Вадим Борисович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 
Кух Олеся Миколаївна, завідувач відділу Кам’янець-Подільського позашкільного 

навчально-виховного об’єднання 
Військові школи Української Галицької Армії на Кам'янеччині (літо-осінь 1919 р.): 

організація навчальної роботи і побуту юнаків 
 
Міхеєва Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  
Коваленко Олеся Олегівна, здобувачка освіти спеціальності «Соціальна робота. 

Соціальна педагогіка» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
Історичні етапи становлення соціальної роботи 
 
Адамський Віктор Романович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
До історії заснування Проскурівських вищих трирічних педагогічних курсів 
 



Яблонська Діана Русланівна, аспірантка кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Досвід роботи факультету соціального виховання Кам’янець-Подільського 
інституту народної освіти у 1920-х рр. 

 
Кононенко Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри права і публічного управління Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 

Підготовка педагогічних кадрів для освітніх закладів національних меншин України 
 
Посвістак Олеся Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного 
університету 

Технікуми Поділля у 1930-1933 роках 
 
Нестеренко Валерій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Подільського 
державного аграрно-технічного університету; 

Скрипник Анатолій Юрійович, доктор історичних наук, доцент, викладач кафедри 
фундаментальних і спеціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Заклади вищої аграрної освіти у Кам’янці-Подільському в першій половині 1930-х 
років 

 
Пагор Валентин Віталійович, кандидат історичних наук, науковий співробітник 

Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» 
Антирадянські настрої в системі вищої медичної освіти України (20-30-ті рр. 

ХХ ст.) 
 
Сінченко Ірина Вікторівна, заступник директора Центрального державного 

кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного (м. Київ) 
Громадсько-політичне життя Чернівецького медінституту у період післявоєнної 

відбудови 
 
Завальнюк Олександр Михайлович, академік НАНВО України, доктор історичних 

наук, професор, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Освітнє середовище Кам’янця-Подільського у 70-80-ті рр. ХХ ст. 
 
Комарніцька Людмила Миколаївна, кандидат філологічних наук, в.о. завідувача 

кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Практичне навчання учнів Кам’янець-Подільського планово-економічного 
технікуму-інтернату (70-80-ті рр. ХХ ст.) 

 
Кукуленко Яна Іванівна, кандидат історичних наук, головний спеціаліст 

управління по роботі з персоналом Міністерства культури та інформаційної політики 
України (м. Київ) 

Формування студентського складу педагогічних закладів вищої освіти у роки 
перебудови 

 



Старик Оксана Вікторівна, викладач кафедри фундаментальних та спеціальних 
дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 
коледжу 

Харківський державний соціально-економічний коледж: історія коледжу з 
підготовки осіб з обмеженими можливостями 

 
Кравчук Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 

Документ з історії Української господарської академії у Подєбрадах 
 
Полянська Галина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

культурології Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

Наукова і педагогічна діяльність Олександри Цалай-Якименко 
 
Загалевич Валентина Леонідівна, викладач суспільних дисциплін  кафедри 

фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Острозький Костянтин-Василь – фундатор першого вищого навчального закладу у 
Східній Європі 
 

Секція 2 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИЩОЇ І ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
(13.20 – 15.00 год.) 

Підключення для участі у секційному засіданні через Zoom за посиланням 
https://us04web.zoom.us/j/5157516922?pwd=LzUwUlZTZS9rNjU2M21GWWoyOG8vQT09  

Ідентифікатор конференції: 515 751 6922 
Код доступу: 7uYSx6 

 
Модератор: Федорчук Віктор Миколайович, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

 
Гарбарець Ірина Алініївна, заступник директора з навчальної роботи Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 
Пріоритети та цілі державної політики у галузі освіти 
 
Адамовський Володимир Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри архівознавчих, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Державна політика у сфері надання одноразової грошової допомоги деяким 
категоріям випускників закладів вищої освіти 

 
Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу, кандидат економічних наук, викладач-методист економічних і 
облікових дисциплін 

Підготовка фахівців економічної галузі в умовах ринкової економіки 
 

https://us04web.zoom.us/j/5157516922?pwd=LzUwUlZTZS9rNjU2M21GWWoyOG8vQT09


Міхеєва Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

Соколова Дарія Вадимівна, здобувачка освіти спеціальності «Соціальна робота. 
Соціальна педагогіка» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Характеристика діяльності фахівців соціальної сфери з дітьми, які позбавленні 
батьківської любові 

 
Винничук Рената Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

культурології Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка 

Вітчизняний досвід формування системи цінностей майбутніх фахівців у процесі 
професійної підготовки 

 
Тимків Андрій Олександрович, кандидат економічних наук, в.о. завідувача 

кафедри фінансів та економіки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу 

Проблеми освіти в сфері підготовки кадрів для сучасних банківських установ 
 

Тимченко Руслана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

Підготовка фахівців в умовах реформування закладів професійної вищої освіти 
 
Покалюк Вадим Вікторович, кандидат історичних наук, викладач коледжу 

Подільського державного аграрно-технічного університету 
Виробниче навчання студентів коледжу Подільського державного аграрно-

технічного університету 
 

Трембіцький Анатолій Михайлович, доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач Хмельницьким міським відділом Центру дослідження історії 
Поділля Інституту історії України НАН України 

Іваневич Лілія Анатоліївна, кандидат історичних наук, докторант Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ) 

Самостійна робота студентів у системі навчального процесу 
 
Бачинська Марина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

соціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу 

Організація та управління самостійною навчальною діяльністю студентів в умовах 
дистанційного інклюзивного освітнього процесу 

 
Матвєєв Андрій Юрійович, кандидат історичних наук, доцент, голова циклової 

комісії суспільних дисциплін ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий 
коледж Київського національного торговельно-економічного університету»; 

Ячмінь Валерій Іванович, викладач циклової комісії суспільних дисциплін ВСП 
«Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного 
торговельно-економічного університету»; 

Сірий Олександр Михайлович, старший викладач кафедри філософії, соціально-
гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова 

Покращення фізичного стану здобувачів вищої освіти: шляхи оптимізації 
 



Шимченко Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент 
Університету Григорія Сковороди в Переяславі  

Креативна складова системи підготовки педагогів професійного навчання як вимога 
трансформаційного суспільного поступу 

 
Дудченко  Володимир Степанович, кандидат філософських наук, доцент, 

викладач кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу; 

Іванюк Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, директор 
«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - правового ліцею №2» (м. Тернопіль)  

Освітній процес формування духовності в закладах вищої і фахової передвищої 
освіти 

 
Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі 
Органи студентського самоврядування закладу вищої освіти як ефективний 

механізм розвитку творчих здібностей майбутніх педагогів 
 
Колісник Марина Ігорівна, викладач ІІ категорії кафедри фундаментальних та 

спеціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного колледжу 

Динич Альона Юріївна, викладач ІІ категорії кафедри економічної кібернетики, 
інформаційної та соціокультурної діяльності Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Роль студентського самоврядування у закладах вищої і фахової передвищої освіти 
 
Веркаш Адріана Миколаївна, студентка ІІІ курсу історичного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
Студентське самоврядування історичного факультету Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 
 
Найденко Тарас Олександрович, магістрант факультету історії і географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Відображення системи самоврядування А. С. Макаренка у фільмі «Прапори на 

баштах» 
 
Дужева Олена Григорівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, голова 

циклової комісії соціальних дисциплін, викладач кафедри соціальної роботи та 
психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу; 

Пещанюк Надія Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри 
фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Роль самоврядування у формуванні лідерських якостей студентської молоді 
 

Секція 3 
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

(13.20 – 15.00 год.) 
Підключення для участі у секційному засіданні через Zoom за посиланням 

https://us04web.zoom.us/j/5157516922?pwd=LzUwUlZTZS9rNjU2M21GWWoyOG8vQT09  
Ідентифікатор конференції: 515 751 6922 
Код доступу: 7uYSx6 

https://us04web.zoom.us/j/5157516922?pwd=LzUwUlZTZS9rNjU2M21GWWoyOG8vQT09


 
Модератор: Комарніцька Людмила Миколаївна, в.о. завідувача кафедри 

фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу, член-кореспондент НАНВО України, 
кандидат філологічних наук 

 
Алексієвець Леся Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Українсько-китайські освітні відносини: регіональний вимір (Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) 

 
Овсієнко Алла Сергіївна, викладач кафедри документознавства та методики 

навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі 
Академічна доброчесність як важлива складова забезпечення навчального процесу 

здобувачів вищої освіти 
 
Шевчук Зореслава Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 

Формування академічної культури та академічної доброчесності здобувачів вищої 
освіти в освітньо-науковому середовищі 

 
Дмитренко Віталій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

культурології Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка 

Академічна доброчесність в координатах діяльності студентських наукових 
товариств 

 
Глов’юк Оксана Василівна, фахівець моніторингу якості освіти в Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, викладач 
кафедри соціальної роботи та психології коледжу 

Імплементація принципів академічної доброчесності в закладі вищої освіти 
 
Гуменюк Інна Миколаївна, викладач кафедри соціальної роботи та психології 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 
Академічна доброчесність як вагома складова якості сучасної української освіти 
Голець  Валентина Володимирівна, студентка Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу  
Про доброчесність у «всесвітній павутині»: чому навчання упродовж життя має 

сенс 
 
Лазарович Микола Васильович, доктор політичних наук, кандидат історичних 

наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, директор 
Центру інформаційної аналітики, Західноукраїнського національного університету, 
заслужений працівник освіти України.  

Формування досвіду редаґування фахового наукового видання на прикладі щорічника 
«Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє» (Тернопіль, 1996–2014 роки)» 

 
Палилюлько Оксана Михайлівна, в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та 

психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу, кандидат історичних наук 



Особливості, сутність та специфіка сучасного менеджменту в освіті 
 
Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі 
Освітньо-професійна програма: особливості формування та реалізації в сучасному 

ЗВО 
 
Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор (м. Дунаївці) 
З психологією в серці [Віктор Миколайович Федорчук] 
 
Боровисюк Таїсія Василівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, 

викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Роль викладача у забезпеченні якості фахової передвищої освіти 
 
Шевчук Олександр Володимирович, викладач кафедри економічної кібернетики, 

інформаційної та соціокультурної діяльності Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу, кандидат педагогічних наук 

Становлення та розвиток фахової компетентності в умовах особистісно-
орієнтованого навчання 

 
Горбатюк Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та управління навчальним закладом Кам'янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Форми і методи залучення студентів до навчання впродовж життя 
 
Рарицький Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри історії української літератури та компаративістики Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

Публічні лекції на пошану першого ректора Огієнкового Університету: ідея, 
реалізація, перспектива 

 
Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна, кандидат технічних наук, доцент, 

директор Навчально-наукового інститут харчових технологій Національного університету 
харчових технологій (м. Київ); 

Фаін Альбіна Володимирівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, 
викладач  кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 

Особливості навчально-методичного забезпечення дисциплін профільної середньої 
освіти 

 
Литвиненко Алла Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

культурології Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

Культурологія у проблемному полі реформування сучасного освітнього простору 
 
Блажевич Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Вітагенні технології та їх застосування у курсі «Релігієзнавство» 
 



Складанівський Олег Леонідович, викладач кафедри фундаментальних та 
спеціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу 

Навчально-методичне забезпечення навчального предмета «Захист України» в 
сучасному освітньому середовищі 

 
Дмитренко Віта Іванівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

культурології Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка 

Роль навчальної дисципліни «Екскурсознавство» у системі підготовки культурологів 
 
Бондаренко Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології 

хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових 
технологій (м. Київ); 

Фаін Альбіна Володимирівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, 
викладач  кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу  

Особливості організації дистанційного навчання з хімії студентів з особливими 
освітніми потребами 

 
Гапоненко Наталія Пилипівна, виклад вищої категорії кафедри фундаментальних 

та спеціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу 

Поради викладачам щодо організації та проведення навчального заняття 
 
Фуркал Євгенія Дмитрівна, здобувач вищої освіти ОС «магістр» 1-го року 

навчання спеціальності «Професійна освіта» 
Роль дисципліни першої медичної допомоги у формуванні життєвих та професійних 

компетентностей здобувачів освіти. 
 
 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ (15.00-15.15 год.) 


