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Організатор конференції: 

Українська асоціація дослідників освіти 
 

Співорганізатори конференції: 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Місце проведення: 
Американський дім Посольства США (м. Київ) 

 
І Міжнародна наукова конференція УАДО  

«Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні»  
проводиться у межах грантового проекту 

"Підтримка реформування вищої освіти в Україні" (№178 –12/19/2016) 
за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. 

Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються  
з офіційною позицією уряду США. 

 
Метою  проекту  "Підтримка  реформування  вищої  освіти  в  Україні"  є 

сприяння  реформуванню  вищої  освіти  в  Україні  шляхом  підвищення  рівня 
професіоналізму університетів у навчальній  та науковій діяльності,  залучення 
викладачів  до  обміну  академічним  досвідом,  проведення  емпіричних 
досліджень  в  освіті.  Менеджери  проекту:  Олена  Фім'яр  (Кембриджський 
університет,  Сполучене  Королівство),  Наталя  Горук  (Львівський  національний 
університет  імені  Івана Франка, Україна), Оксана Коваль  (Університет Томаша 
Баті в Зліні, Чеська Республіка). 

 

Наша адреса: 
Українська асоціація дослідників освіти 
вул. Лесі Українки, 46, к. 210, 
Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, 
м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100 
http://www.uera.org.ua, Ukrainian.era@gmail.com 
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Організаційний комітет: 

 
 Світлана Щудло – президент Української асоціації 

дослідників освіти, доктор соціологічних наук,  професор, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка – голова організаційного комітету; 

 Оксана Заболотна – віце-президент Української асоціації 
дослідників освіти, доктор педагогічних наук, професор, Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини – заступник 
голови організаційного комітету; 

 Олена Ковальчук – член правління Української асоціації 
дослідників освіти, доктор педагогічних наук, Луцький національний 
технічний університет; 

 Тетяна Лісова – член правління, кандидат фізико-
математичних наук, доцент, Ніжинський державний педагогічний 
університет імені Миколи Гоголя); 

 Людмила Загоруйко – член асоціації, кандидат педагогічних 
наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини; 

 Ілона Бойчевська – член асоціації, кандидат педагогічних 
наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини; 

 Ірина Щербань – член асоціації, кандидат педагогічних наук, 
доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини; 

 Ольга Свиридюк – член асоціації, старший викладач, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; 

 Ілона Палагута – член асоціації, викладач, Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Регламент роботи конференції 

  

10:00‐11:00 Реєстрація учасників конференції 

11.00 – 11.15 Урочисте відкриття конференції 

11.15 – 12.15 Перше пленарне засідання 

12.15 – 13.00 Конференція (загальні збори) членів 
Української асоціації дослідників освіти 

13.00 – 13.30 Перерва на каву 

13.30 – 15.45  Робота у дискусійних групах 

15.45 – 16.15 Перерва на каву 

16.15 – 17.15 Друге пленарне засідання 

17.15 – 17.30 Підведення підсумків роботи конференції, 
прийняття резолюції, закриття конференції 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська 

 

Регламент виступів:  

 доповідь на пленарному засіданні: до 20 хв.; 
 виступ у дискусійній групі – до 10 хв. 
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Відкриття конференції 
11.00 – 11.15  
(Big Room) 

 
Модератор: проф. Оксана Заболотна 

 
Тетяна  Стрельченко,  менеджер  програм Американського  дому 

Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні 
 
Світлана  Щудло,  професор,  доктор  соціологічних  наук, 

Дрогобицький  державний  педагогічний  університет  імені Івана 
Франка, президент Української асоціації дослідників освіти 

 
Тео  Вубельз,  професор,  доктор  наук,  Утрехтський  університет, 

Інститут  соціальних  і  поведінкових  наук,  президент  Європейської 
асоціації дослідників освіти (Нідерланди) 

 
Йоанна  Мадалінська‐Міхалак,  професор,  доктор  соціальних 

наук, Варшавський університет, Інститут освіти, президент Польського 
педагогічного товариства (Польща) 

 
Олег  Топузов,  професор,  доктор  педагогічних  наук,  директор 

Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, 
член‐кореспондент Національної Академії педагогічних наук України 
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Перше пленарне засідання 

 
11.15 – 12.15  
(Big Room) 

 
Модератори: проф. Світлана Щудло, проф.Оксана Заболотна 

 
Policy and Educational Research in Improving Teacher Education 

 
Joanna  Madalińska‐Michalak,  dr.hab.,  professor,  University  of 

Warsaw,  Faculty  of  Education,  President  of  Polskie  Towarzystwo 
Pedagogiczne, Poland 

 
 

Університетські рейтинги як альтернативний механізм 
освітніх вимірювань 

 
Сергій  Курбатов,  доктор  філософських  наук,  завідувач  відділу 

лідерства  та  інституційного  розвитку  Інституту  вищої  освіти  НАПН 
України 

 
 

Європеїзація освіти в Україні 
 

Олена Локшина, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
відділу порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України 
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Конференція (загальні збори) 

 членів Української асоціації дослідників освіти 
 

12.15 – 13.00  
(Big Room) 

 
Порядок денний: 

 
1. Звіт про роботу Української асоціації дослідників освіти за 

2016 рік. 

2. Про напрями роботи Української асоціації дослідників освіти у 

2017 році.  

2.1. Про набуття Українською асоціацією дослідників освіти 

повного членства в Європейській асоціації дослідників освіти. 

2.2. Про розробку Етичного кодексу дослідників освіти. 

2.3. Про формування дослідницьких комітетів в структурі 

Української асоціації дослідників освіти. 

3. Затвердження кошторису Української асоціації дослідників 

освіти на 2017 рік. 
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Робота в дискусійних групах: 

 
Дискусійна група 1  

«Освітні реформи та інновації» 
13.30 – 15.45 
(Big Room) 

 
Модератори: проф. Олена Ковальчук, проф. Олександр Длугопольський 

 
Andreyko  Larysa,  Associate  Professor,  Institute  for  Business  Technologies 

"UAB" of Sumy State University  
Modern technologies of teaching English 

 
Аль‐Хамадані Наталія, викладач, Лисичанський педагогічний коледж  
Реформи вищої освіти в Україні 

 
Чайковська Олена, кандидат   педагогічних наук, Київський національний 

університет культури і мистецтв  
HE  Innovate:  інструмент самооцінки підприємницького й  інноваційного 

потенціалу ВНЗ  
 

Ковальчук  Олена,  професор,  доктор  педагогічних  наук,  Луцький 
національний технічний університет  

Фандрайзинг для вищих навчальних закладів 
 

Маріуц  Ілона,  кандидат  педагогічних  наук,  Київський  національний 
університет імені Тараса Шевченка  

Розвиток університетської освіти США 
 
Аверіна  Катерина,  кандидат  педагогічних  наук,  Мелітопольський 

державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького  
Культуротворчий  розвиток  особистості  в  умовах  сучасного  вищого 

навчального закладу 
 

Андрощук  Людмила,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Бар'єри  розвитку  хореографічно‐педагогічної  освіти  як  інноваційного 
явища 
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Анненкова  Ганна,  завуч  опорної  школи,  Очеретинська  загальноосвітня 
школа І‐ ІІІ ступенів  

Трендові освітні технології у виховній роботі опорних шкіл 
 

Барсуковська  Галина,  старший  викладач,  Глухівський  національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка 

Інноваційний  підхід  до  розвитку  особистості  дітей  старшого 
дошкільного віку засобом дитячого туризму 

 
Бевз Олена,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Уманський  державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини  
Students'  feedback  as  a means  for  adjusting methodology  course  to  their 

needs, interests and level of English 
 

Бойчевська  Ілона,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Компетентнісний  підхід  до  оцінювання  навчальних  досягнень  з 
іноземної мови студентів І‐ІІ курсу вищих закладів педагогічної освіти 
 

Бондар  Галина,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Уманський 
державний педагогічний університет  

Формування  гуманістичного  світогляду  майбутніх  учителів  у  процесі 
вивчення філологічних дисциплін 
 

Бондаренко Ліна,  кандидат  педагогічних  наук,  Луганський  національний 
університет імені Тараса Шевченка" 

Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів України 
 

Гончар  Михайло,  кандидат  педагогічних  наук,  Відділ  освіти  Каховської 
міської ради 

Сучасні виклики управління освітньою галуззю на муніципальному рівні 
 

Горук  Наталія,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Львівський 
національний університет імені Івана Франка  

Біляковська  Ольга,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Львівський 
національний університет імені Івана Франка 

Студентоцентрованість  як  основа  розвитку  самоосвітньої 
компетентності студентів 

 

Давіденко  Наталія,  викладач,  Східноукраїнський  національний 
університет імені Володимира Даля  

Переміщені університети 
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Дебич  Марія,  доцент,  старший  науковий  співробітник,  кандидат 
педагогічних наук,  Інститут вищої освіти НАПН України  

Інтернаціоналізація вищої освіти як наукова проблема в Україні 
 
Демченко  Олена,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 
Фасилітаційна  позиція  фахівця  соціономічного  профілю  як  суб’єкта 

культурно‐освітнього простору для розвитку соціальної обдарованості 
 

Джурило  Аліна,  кандидат  педагогічних  наук,  Інститут  педагогіки  НАПН 
України, відділ порівняльної педагогіки  

Децентралізаційні реформи управління освітою: теоретичні та практичні 
питання 
 

Длугопольський  Олександр,  доктор  економічних  наук,  професор, 
Тернопільський національний економічний університет 

Проблеми гарантування належної якості вищої освіти в Україні 
 

Заячук  Юлія,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Львівський 
національний університет імені Івана Франка  

Глобальні тенденції та аспекти сучасних реформ у галузі вищої освіти 
 

Іванчук  Галина,  кандидат  педагогічних  наук,  Уманський  державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини  

Реформування освіти у США 
 

Комісаренко  Тетяна,  викладач  кафедри  іноземних  мов,  Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Гендерний підхід в освіті Англії 
 

Краснокутська Інесса, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича  

Створення вчительських блогів 
 
Крестовська Наталя,  доктор юридичних  наук,  професор, Міжнародний 

гуманітарний університет (м.Одеса) 
Фундаментальні  юридичні  дисципліни  у  контексті  реформування 

юридичної освіти в Україні 
 
Крутій  Катерина,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  Тернопільський 

національний педагогічний університет імені В.Гнатюка  
Формування культури  інженерного мислення можливостями STREAM  ‐

освіти дітей дошкільного віку 
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Кузан Катерина, аспірант Інституту педагогіки НАПН України 
Тьюторство  у  процесі  підготовки  студентів  до  міждисциплінарних 

досліджень 
 
Кушнір  Baлентина,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини  
Інновації у вищій освіті 
 
Лавриш  Юліана,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Національний 

технічний  університет  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря 
Сікорського»  

Освітні реформи та інновації 
 

Ліснівська  Тетяна,  вчитель  вищої  категорії,  методист,  Очеретинська 
загальноосвітня школа І ‐ ІІІ ступенів  

Візуалізація навчальних знань в початкових класах 
 

Медіна  Тетяна,  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,  Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича  

Підготовка до сімейного життя як важливий напрям виховання підлітків 
 
Modestova  Tetiana,  PhD  in  Education, Associate  Professor, Volodymyr Dahl 

East Ukrainian National University  
UK HE Experience Implementation in Times of Changes 

 
Мороз  Ярина,  аспірантка,  Київський  національний  університет  імені 

Тараса Шевченка  
Валідність соціологічних методів дослідження якості вищої освіти 

 
Потапюк  Лілія,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Луцький 

національний технічний університет  
Освітні реформи та інновації 
 
Скотна  Надія,  доктор  філософських  наук,  професор,  ректор 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Реформування професійної підготовки вчителя: сучасні виклики  

 
Сорока  Юлія,  доктор  соціологічних  наук,  доцент,  професор  кафедри 

соціології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  
Студентоцентрована освіта: рефлексія владних відношень в аудиторії в 

перспективі реформи української вищої освіти 
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Тікан  Яна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Національний  технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Формування навичок міжкультурної комунікації в умовах вищої школи 

 
Федоренко  Світлана,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Інститут 

проблем виховання Національної академії педагогічних наук України 
Загальноосвітня підготовка на бакалавраті у вищій школі США як базис 

формування гуманітарної культури студентів 
 

Ципко  Світлана,  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,  Чернівецький 
національний університет  

Батьківська  громадськість  як  суб’єкт  реформаційних  процесів  системи 
вищої освіти в Україні 

 
Чепак  Валентина,  доктор  соціологічних  наук,  професор,  Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 
Практики  взаємодії  стейкхолдерів  вищої  освіти  як  реформаційний 

тренд 
 

Шевченко  Галина,  дійсний  член  (академік)   НАПН  України,  доктор 
педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  ЮНЕСКО  "Духовно‐культурні 
цінності виховання та освіти", завідувач кафедри педагогіки, директор науково‐
дослідного  Інституту  духовного  розвитку  людини  Східноукраїнського 
національного університету імені В. Даля 

Духовно‐культурні основи реформування сучасної освіти в Україні 
 
Щербань  Ірина,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Уманський 

державний педагогічний університет  
Реформування освіти сільських регіонів 

 
Ярова  Олена,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Бердянський 

державний педагогічний університет  
Реформування початкової освіти в країнах ЄС  
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Дискусійна група 2 

  «Виклики і перспективи розвитку освіти в Україні» 
13.30 – 15.45 
(Chat room) 

 
Модератори: проф. Володимир Бахрушин, доц. Володимир Сацик 
 
Bakhrushin  Vladimir,  Professor,  Doctor  of  Sciences,  Zaporizhia  National 

Technical University  
The problems of  transition  from  the Soviet model  to  the education of  the 

information society 
 
Артьомов Павло, кандидат соціологічних наук, Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна  
Колективізм  та  патерналізм  як  контекст  вітчизняної  академічної 

культури 
 
Бутова  Віра,  асистент,  Глухівський  національний  педагогічний 

університет імені Олександра Довженка  
Якість освіти в Україні і Фінляндії в контексті теорії відкритих систем 
 
Гнатів  Зоряна,  доцент,  кандидат  педагогічних  наук,  Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка    
Проблеми музичної освіти учнівської молоді 
 
Гордієнко  Наталія,  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,  Комунальний 

вищий  навчальний  заклад  «Хортицька  національна  навчально‐реабілітаційна 
академія» Запорізької обласної ради  

Роль соціологічних досліджень в оцінці діяльності шкіл‐інтернатів 
 
Грищенко  Яна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  Національний 

технічний  університет  України  "Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря 
Сікорського"  

До  питання  підвищення  якості  навчання  професійно‐орієнтованої 
англійської мови фахівців залізничного транспорту 

 
Діденко Наталія,  кандидат  педагогічних  наук,  Університетський  коледж 

Київського університету імені Бориса Грінченка  
Сучасні  технології  організації  позакласної  роботи  в  практиці 

профільного навчання української мови 
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Донченко  Вікторія,  здобувач,  Сумський  державний  педагогічний 
університет імені А.С. Макаренка  

Навчання іноземних студентів в Україні: виклики та перспективи 
 

Загоруйко  Людмила,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Шеверун  Надія,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Національний 
транспортний університет 

Вища  освіта  Польщі  та  України:  гендерний  аспект  у  крос‐культурному 
порівнянні 
 

Книш  Олена,  кандидат  філологічних  наук,  Подільський  державний 
агарно‐технічний університет  

Гуманітарна складова сучасно аграрної освіти в Україні  
 

Красуля  Алла,  кандидат  педагогічних  наук,  Сумський  державний 
педагогічний університет  імені А. С. Макаренка  

Формування  академічної  культури  дослідника  в  контексті  євро 
інтеграційних процесів 
 

Литовченко  Ірина,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Національний 
технічний університет України "Київський політехнічний інститут"  

Соціальне  партнерство  як  невід’ємна  складова  корпоративної  освіти  у 
США  
 

Мамчур  Євгеній,  викладач  кафедри  іноземних  мов,  Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Ціннісні орієнтації як характеристика соціальних якостей особистості 
 

Нечипоренко Валентина, доктор педагогічних наук, доцент, Комунальний 
вищий  навчальний  заклад  "Хортицька  національна  навчально‐реабілітаційна 
академія" Запорізької обласної ради  

Сілявіна  Юлія,  Комунальний  вищий  навчальний  заклад  «Хортицька 
національна навчально‐реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради  

Емпіричні  дослідження  якості  інклюзивного  навчання  в  умовах 
санаторної школи‐інтернату 
 

Несторенко  Тетяна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  Бердянський 
державний педагогічний університет 

Остенда Александер, доктор, Вища технічна школа в Катовіцах, Польща 
Economic impact of displaced university on a host city 
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Ножовнік  Олег,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  ДВНЗ  «Київський 
національний економічний університет ім. В. Гетьмана»  

Стан  і  шляхи  фундаменталізації  професійної  підготовки  майбутніх 
фахівців економічного профілю в Україні 
 

Олейнікова  Ірина,  вчитель  метематики,  магістр  математики, 
Загальноосвітня школа І‐ІІІ ступеня № 99 м. Києва  

Використання інтерактивної дошки на уроках: рівень мультимедійності 
чи інтерактивності? 
 

Палагута  Ілона,  викладач  кафедри  іноземних  мов,  Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Педагогічна підтримка вчителя‐початківця у Великій Британії 
 

Перхун  Леся,  Дрогобицький  державний  педагогічний  університет  імені 
Івана Франка  

Компаративні підходи до організації інклюзивної освіти в європейських 
країнах та Україні 
 

Підкуркова  Ірина,  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,  кафедра 
соціології  та  політології,  Національний юридичний  університет  імені  Ярослава 
Мудрого  

Погрібна  Вікторія,  доктор  соціологічних  наук,  професор,  кафедра 
соціології  та  політології,  Національний юридичний  університет  імені  Ярослава 
Мудрого  

Ринок праці як чинник реформування юридичної освіти в Україні 
 

Позднякова‐Кирбят’єва  Елліна,  доктор  соціологічних  наук,  доцент, 
Комунальний  вищий  навчальний  заклад  «Хортицька  національна  навчально‐
реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради  

Ціннісні диспозиції учнів освітньо‐реабілітаційного закладу 
 
Сацик  Володимир,  кандидат  економічних  наук,  Київський  національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана 
Методи боротьби з плагіатом 

 
Свиридюк Ольга, старший викладач, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини  
Проблеми і перспективи розвитку полікультурної освіти в Україні 
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Сімак  Катерина,  викладач  кафедри  англійської  мови  та  літератури, 
Національний університет "Острозька академія"  

Академічна  мобільність  студентів  як  стратегічний  напрям  розвитку 
вищої освіти в Україні 

 
Сухенко  Інна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  Дніпропетровський 

національний університет імені Олеся Гончара  
Educational  Diplomacy  in  the  Digital  Society:  Implementing  SUSI2015 

Experience 
 

Топузов  Олег,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  член‐кореспондент 
Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Інститут  педагогіки 
Національної акадeмії педагогічних наук України  

Актуальні проблеми сучасних досліджень шкільної освіти в Україні 
 

Харламова  Ганна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка  

Наукометричні  показники  та  профіль  вченого  в  аспекті  розвитку  та 
реформування сучасної освіти України 
 

Холявко  Наталія,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  Чернігівський 
національний технологічний університет  

Формування інформаційної економіки: роль освіти та інновацій 
 

Шумаєва  Світлана,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Уманський 
державний педагогічний університет  імені Павла Тичини  

Обов’язковість  вивчення  іноземних  мов  в  Європі  та  Америці. 
Порівняльний аналіз 
 

Яковлев  Денис,  доктор  політичних  наук,  професор,  Національний 
університет "Одеська юридична академія"  

Університет  на  роздоріжжі:  Наука  –  зміст  Освіти  versus  Освіта  замість 
Науки 
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Дискусійна група 3 
«Прикладне значення освітніх досліджень» 

13.30 – 15.45  
(Tech Lab) 

 
Модератори: проф. Олена Локшина, доц. Тетяна Лісова 
 
Бородкін Георгій, старший викладач, Київський національний університет 

біоресурсів і природокористування  
Оцінка знань та дослідження у галузі освіти дорослих 

 
Бородкіна  Ірина,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  Київський 

національний університет культури і мистецтв  
ECDL‐ тестування в аспекті підвищення конкурентоздатності випускників 

вищих навчальних закладів України 
 
Веремюк  Людмила,  кандидат  педагогічних  наук,  Уманський  державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини  
Теоретичні  передумови  формування  німецькомовної  граматичної 

компетенції студентів 
 

Грітченко  Ірина,  кандидат  педагогічних  наук,  Уманський  державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини  

Електронні  ресурси  як  засіб  підготовки  студентів  факультету  мистецтв 
на заняттях з англійської мови 
 

Комар  Ольга,  викладач  кафедри  іноземних  мов,  Уманський  державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини  

Сучасні  тенденції  в  реалізації  комунікативного  підходу  до  навчання 
англійської мови 
 

Kushnir Iryna, PhD, Doctor, University of Sheffield  
Awakening theoretical frameworks in Ukrainian educational research 

 
Petrakov Yaroslav, PhD, Associate Professor, Chernihiv National University of 

Technology  
Impacting  by  knowledge  –  integrating  education  in  the  Eurointegration 

process 
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Варга  Наталія,  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,  Ужгородський 
національний університет  

Основи мотивації  студентів педагогічних  спеціальностей до  занятості  в 
освітній сфері. 

 
Віннікова  Наталія,  доктор  філологічних  наук,  доцент,  Київський 

університет імені Бориса Грінченка  
Лідерство в освіті: досвід емпіричного дослідження 

 
Гут Наталя, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  
Цільові  пріоритети  реалізації  міжнародних  проектів  з  питань  освіти 

мігрантів в Португалії 
 
Зелена  Оксана,  кандидат  політичних  наук,  доцент,  Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка  
Дослідження етнічної толерантності школярів: кейс Дрогобича 

 
Ковальчук  Юрій,  кандидат  фізико‐математичних  наук,    доцент, 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя  
Дослідження  впливу  контекстуальних  змінних  на  досягнення 

українських школярів з математики методами Data Mining за даними TIMSS‐
2011 
 

Мірчук  Ірина,  кандидат  філософських  наук,  доцент,  Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка  

Інформаційні технології як засіб розвитку школяра 
 

Нечітайло  Ірина,  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,  Харківський 
гуманітарний університет "Народна українська академія"  

Соціально‐класове  відтворення  через  освіту:  дослідження  кодів 
нерівності 
 

Пак Інна, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 
Соціологічний  досвід  вивчення  академічної  культури  сучасного 

українського студентства 
 
Хобта  Світлана,  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,  Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка 
Шляхи  залучення  студентів  до  науково‐дослідної  роботи  у  вищих 

навчальних закладах 
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Hora  Тetiana,  candidate  of  pedagogical  sciences,  Kherson  Academy  of 
Continuing Education 

EFL/  ESL  education  at  Ukrainian  secondary  schools,  INSETTs  and  other 
educational establishments: challenges and current issues 
 

Лісова Тетяна, кандидат фізико‐математичних наук, доцент, Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя  

Схильність до вгадування правильної відповіді: гендерний аналіз 
 

Панченко  Єлизавета,  аспірант,  Уманський  державний  педагогічний 
університет імені Павла Тичини  

Як виміряти лідерство? 
 

Перпері  Людмила,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  Одеський 
національний політехнічний університет   

Голобородько  Ганна,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  Одеський 
національний політехнічний університет  

Концепція перебудови функціонування внутрішніх систем із 
забезпечення якості освіти 
 

Maslova Tetiana, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute"  

Developing pragmatic competence for professional communication 
 

Корчагіна Любов,  здобувач, Одеський регіональний  інститут державного 
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові 
України 

Використання методу моделювання при проведенні досліджень 
 

Котеленець  Катерина,  кандидат  соціологічних  наук,  ДЗ  "Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка"  

Застосування  популяційного  підходу  до  аналізу  евакуйованого  
університету 

 

Огородник  Наталя,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Херсонська 
державна морська академія 

Соціолінгвістичні особливості спілкування на борту багатонаціонального 
судна 

 

Подосиннікова  Ганна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Сумський 
державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка  

Експериментальна  перевірка  методики  навчання  ідіоматичних 
предикативних  конструкцій  англійського  розмовного  мовлення  студентів‐
філологів 
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Панченко  Любов,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка  

Методи багатовимірного аналізу даних педагогічного дослідження 
 

Писаєнко  Лілія,  вчитель  англійської  мови,  Каховський  навчально  ‐ 
виховний  комплекс  "Гімназія  ‐  спеціалізована школа  І  ступеня  з  поглибленим 
вивченням іноземних мов" Каховської міської ради Херсонської області 

Методика викладання англійської мови 
 

Постригач  Надія,  кандидат  біологічних  наук,  старший  науковий 
співробітник, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Методологія емпіричного дослідження у галузі освіти дорослих 
 

Семенов  Микола,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  ДЗ  "Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка"  

Система  управління  якістю  дистанційного  навчання  у  переміщеному 
університеті  

 
Самовілова Наталія, аспірант, ДЗ "Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка"  
Контент‐аналіз центрів кар’єри провідних українських ВНЗ  
 
Ставицька  Ірина,  кандидат  педагогічних  наук,  Національний  технічний 

університет України "Київський політехнічний інститут"  
Особливості мовної політики в Україні та світі 
 
Тарнавська Тетяна, кандидат педагогічних наук,  доцент,  Національний 

університет біоресурсів та природокористування України 
Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти  
 
Чугай  Оксана,  кандидат  педагогічних  наук,  Національний  технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Implementing Discussion in ESL Professional Development Course 
 
Юзва  Людмила,  кандидат  соціологічних  наук,  Київський  національний 

університет імені Тараса Шевченка  
Mixed‐mode у дослідженні образу сучасної освіти в Україні 
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Друге пленарне засідання 
16.15 – 17.15  
(Big Room) 

 

Модератори: prof. Joanna Madalińska‐Michalak, проф. Сергій Курбатов 
 

Методологічні проблеми крос‐культурних порівнянь  
в українських освітніх дослідженнях 

 

Заболотна  Оксана,  доктор  педагогічних  наук,  професор, 
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини  

 

Потенціал дослідження TALIS  
для реформування освіти в Україні 

 

Щудло  Світлана,  доктор  соціологічних  наук,  професор, 
Дрогобицький  державний  педагогічний  університет  імені  Івана 
Франка  

 

Особливості переходу зi школи в унiверситет учнiв шкiл 
нацiональних меншин України:  

гендерний, етнічний та демографічний аспекти 
 

Вітрух  Марія,  магістр  філософії,  факультет  освіти, 
Кембриджський університет 

(Робоча  група  з  підготовки  матеріалів:  Fimyar  Olena,  PhD, 
Contreras Paola, PhD, Zsolt Lavizca, PhD (Faculty of Education, University 
of Cambridge, UK); Vitrukh Mariya, MPhil, Ukrainian Educational Research 
Association,  Ukraine;  Horuk  Natalia,  PhD,  associate  professor  at  Ivan 
Franko  National  University  of  Lviv,  Ukraine;  Medina  Tetyana,  PhD, 
Associate professor at Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi, 
Ukraine;  Varg,  Natalia,  PhD,  Associate  professor  at  Uzhhorod  National 
University, Ukraine) 

 

Підведення підсумків роботи конференції, прийняття резолюції, 
закриття конференції 

17.15 – 17.30  
(Big Room) 
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