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Вельмишановний колего! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції 
 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ 

ТА УЧНІВ 
 

Конференція проводиться 22-23 травня 2019 р. 

Заїзд та реєстрація учасників конференції 900 – 1000 

Пленарне засідання 

22 травня 2019 р. 1000 – 1300 

Місце проведення – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Ректорський корпус, ауд. 12 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 

Регламент виступів на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

на секційних засіданнях – до 10 хвилин 

Адреса організаційного комітету конференції: 

Україна, м. Харків – 61002, вул. Кирпичова, 2, 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»,  

Тел. (057) 700-40-25; 707 61-48; 707-60-42 

Е-mail: orgcom_ntu_khpi@ukr.net 

Секційні засідання  

22 травня 2019 р.  

секція 3 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-1, ауд. 906 1430 – 1600 

секція 7 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-1, ауд. 702 1430 – 1600 

23 травня 2019 р. 

секція 1 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, ауд. 275 

 

1000 – 1200 

секція 2 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, ауд. 310 1000 – 1200 

секція 4 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, ауд. 310 1000 – 1200 

секція 5 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, ауд. 310 1000 – 1200 

секція 6 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, ауд. 207 1000 – 1200 

секція 8 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, ауд. 207 1000 – 1200 

секція 9 – НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, ауд. 207 1000 – 1200 

mailto:orgcom_ntu_khpi@ukr.net
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова 

 

СОКОЛ Є. І. Ректор Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», член-кореспондент 

НАН України, доктор технічних наук, професор 

Заступники голови: 

МИГУЩЕНКО Р. П. Проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», 

доктор технічних наук, професор 

МАРЧЕНКО А. П. Проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ», доктор 

технічних наук, професор 

НИЧКАЛО Н. Г. Академік-секретар відділення професійної освіти і 

освіти дорослих НАПН України, академік НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор 

РОМАНОВСЬКИЙ О. Г. Завідувач кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, член-

кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор 

Члени програмного комітету: 

БАБАЄВ В. М. Ректор Харківського національного університету міського 

господарства ім. О.М. Бекетова, доктор наук з державного 

управління, професор 

БАЛАН Г. Проректор Румунсько-німецького університету Сібіу 

(Румунія) професор 

БЕХ І. Д. Директор Інституту проблем виховання НАПН України, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор 
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БИКОВ В. Ю. Директор Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України, академік НАПН України, 

доктор технічних наук, професор 

БУКА С. В. Голова правління Інституту психології та менеджменту, 

член правління Балтійської міжнародної академії, голова 

Сенату Балтійської міжнародної академії, доктор 

економічних наук, професор 

КУЛІННІКОВА Л. А. Директор навчальної програми «Психологія» Балтійської 

міжнародної академії, доктор психологічних наук, 

професор 

ВИШНЕВСЬКИЙ М. І. Завідувач кафедри Могильовського державного 

університету ім. А.О. Кулешов, член-кореспондент 

Академії освіти Республіки Білорусь, доктор 

філософських наук, професор 

ЗАЙЦЕВ Ю.І. Проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», 

доктор технічних наук, професор 

ІЛІАШ Н. Почесний Президент Петрошанського університету 

(Румунія), доктор технічних наук, професор 

КАЛАШНІКОВА С. А. Директор  Інституту  вищої  освіти НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор 

КУЗЬМІНСЬКИЙ А.І. Професор кафедри педагогіки вищої школи та 

освітнього менеджменту Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького, член-кореспондент 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 

ЛАВРІНЕНКО О. А. Завідувач відділом змісту і технологій навчання 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 
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ЛУК'ЯНОВА Л. Б. Директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор 

РИБАЛКА В. В. Головний науковий співробітник відділу педагогічної 

психології і психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 

ПРОКОПЕНКО І. Ф. Ректор Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди, академік НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор 

ХРИПУНОВ Г. С. Проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», 

доктор технічних наук, професор 

Голова організаційного комітету: 

РОМАНОВСЬКИЙ О. Г. Завідувач кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, член- 

кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор 

Заступник голови організаційного комітету: 

ПАНФІЛОВ Ю. І. Начальник методичного відділу НТУ «ХПІ», кандидат 

психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. 

академіка І.А. Зязюна 

Члени організаційного комітету: 

ГУРА Т. В. Заступник завідувача кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. 

академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», кандидат 

педагогічних наук, доцент 
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ДОЛЬСЬКА О. О. Професор кафедри  філософії НТУ «ХПІ», доктор 

філософських наук, професор 

ІГНАТЮК О. А. Професор кафедри педагогіки та психології управління      

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», доктор педагогічних наук, професор 

МОРОЗ В. М. Професор кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», доктор наук з державного управління, доцент 

ПЕТУТІНА О. О. Завідувач кафедри етики, естетики та історії культури 

НТУ «ХПІ», кандидат філософських наук, професор 

ПІДБУЦЬКА Н. В. Професор кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», доктор психологічних наук, доцент 

ПОНОМАРЬОВ О. С. Професор кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», кандидат технічних наук, професор 

Вчений секретар конференції: 

ШАПОЛОВА В. В. Доцент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ 

«ХПІ», кандидат педагогічних наук 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

22 травня, 1000 

Ауд. 12, Ректорський корпус 

 

1. Сокол Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» – Якість освіти як головний показник ефективності закладу вищої освіти 

 

2. Товажнянський Леонід Леонідович, доктор технічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, почесний 

ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Видатний педагог сучасності 

 

3. Романовский Александр Георгиевич,  доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри  педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Малєєва Олександра Анатоліївна, магістрант кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Вплив культури лідера на 

рівень добробуту суспільства: концептуальні та методологічні підходи 

 

4. Бабаєв Володимир Миколайович, доктор наук з державного управління, 

професор, академік Міжнародної інженерної академії, заслужений будівельник України, 

лауреат Державної премії України в галузі архітектури, ректор Харківської національної 

академії міського господарства, Резван Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова – Роль 

конфліктологічної компетентності у стабілізації групових відносин у різновікових 

професійних колективах 

 

5. Вишневський Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Могильовського державного університету імені  

А. О. Кулешова – Интегративность социально-культурной миссии современного 

образования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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6. Іліаш Ніколає, доктор технічних наук, професор, Почесний Президент 

Петрошанського університету (Руминія), Рейлян Валентин, доктор хабілітат економічних 

наук, професор, Міжнародний Інститут Менеджменту «IMI-NOVA», Фетинюк Валентина, 

доктор економічних наук, доцент, Міжнародний Інститут Менеджменту «IMI-NOVA» – The 

future of the university and the university of the future 

 

7. Нестуля Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, директор навчально-

наукового інституту лідерства, доцент кафедри філософії та кафедри управління персоналом і 

економіки праці ПУЕТ – Модель дидактичної системи формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 

університету 

 

8. Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України – Вчитель на якого чекає Нова 

українська школа: якби освітню реформу здійснював Іван Зязюн… 

 

9. Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України – Педагогічні умови формування спрямованості майбутніх психологів на 

успішну професійну діяльність 
 

10. Лозовий Віктор Олексійович, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри культурології Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого – 

Педагогіка партнерства у наукових пошуках акад.. І. А. Зязюна  

 

11. Моргун Володимир Федорович, кандидат психологічних наук, професор 

кафедри психології психолого-педагогічного факультету Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка – Демократична педагогіка Антона 

Макаренка у формуванні високодуховних лідерів-управлінців 

 

12. Нестуля Олексій Олексійович, доктор історичних наук, професор, ректор 

Полтавського університету економіки і торгівлі, лауреат державної премії України в галузі 

науки і техніки, заслужений працівник освіти України – Відповідальність в лідерській 

управлінській парадигмі академіка І.А.Зязюна 

 

13. Пономарьов Олександр Семенович, кандидат технічних наук, професор 

кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
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І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Системність педагогічної культури 

 

14. Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського – Цифрові  медіа як 

дидактичні засоби підготовки фахівців 

 

15. Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік 

Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України – 

Концепція вчителя у педагогічній спадщині академіка І. А. Зязюна 

 

16. Семенова Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

політології Одеського національного політехнічного університету – Педагогічна 

майстерність викладача вищої школи – еталон антропоцентричного виміру віртуального 

освітнього простору 

 

17. Сущенко Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти 

та управління Класичного приватного університету – Орієнтація на людські цінності - 

стратегічна мета педагогічної майстерності І. А. Зязюна 

 

18. Філіпчук Георгій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України, член Бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 

України – Український педагог в концепті сучасного світу 

 

19. Філіпчук Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики 

педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України – Технологічні аспекти використання засобів музейної 

педагогіки в умовах неформальної освіти педагогів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Секція 1. 

Концепція педагогіки добра І. А. Зязюна як основа 

сучасної української педагогіки 

 

23 травня, 1000 – 1200 

Ауд. 275, корпус У-2 

 

Голова секції – завідувач відділом змісту і технологій навчання дорослих, директор 

Інституту професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор,  Лавріненко О. А. 

Секретар – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Грень Л. М. 

 

1. Бабаєв Володимир Миколайович, доктор наук з державного управління, 

професор, академік Міжнародної інженерної академії, заслужений будівельник України, 

лауреат Державної премії України в галузі архітектури, ректор Харківської національної 

академії міського господарства, Пазиніч Станіслав Миколайович, кандидат філософських 

наук, професор – Світогляд художника в системі суспільних відноси 

 

2. Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Імплементація ідей 

І.А. Зязюна у змісті сучасної педагогічної освіти 

 

3.  Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – 

Ціннісна парадигма розвитку науково-педагогічної школи академіка І.А. Зязюна 

 

4. Дерстуганова  Наталія Володимирівна, аспірант, Класичний приватний 

університет – Гуманістичний зміст педагогіки І. Зязюна 

 

5. Дяченко Ірина Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри журналістики, реклами і соціальних комунікацій, Класичний приватний 
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університет – Педагогіка добра в контексті формування професійної компетентності 

майбутніх журналістів 

 

6. Дяченко Марія Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії 

та практики перекладу, Класичний приватний університет – Формування педагогічної 

майстерності в майбутніх учителів-філологів крізь призму педагогіки добра І. А. Зязюна 

 

7. Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Гриньова Валентина 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової, 

дошкільної і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. 

Г.С. Сковороди  – Феномен академіка і. А. Зязюна як голови спеціалізованої вченої ради 

 

8. Корольова Людмила Михайлівна, аспірант, Класичний приватний університет –

Інноваційні виміри професійної підготовки вчителів початкових класів в аспекті 

педагогічного досвіду І. А. Зязюна 

 

9. Кузьміна Марія Олександрівна, – викладач кафедри соціальної роботи, 

Запорізький національний технічний університет – І. А. Зязюн про особистісно-

професійний розвиток педагога 

 

10. Маринич Алла Костянтинівна, вчитель історії Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №137 Харківської міської ради Харківської області – Формування 

духовних цінностей особистості як одне з головних завдань сучасної української школи 

 

11. Руснак Юлія Маноліївна,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

суспільних наук та українознавства ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» – Популяризація ідей І.А. Зязюна у процесі вивчення української мови 

студентами-іноземцями  

 

12. Сиваш Сніжана Володимирівна, аспірант, Класичний приватний університет – 

Освіта дорослих: концептуалізація проблеми в світлі новаторських ідей І. А. Зязюна 
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13. Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної 

освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – 

Дисемінація наукових ідей І.А. Зязюна у діяльності викладачів вищої освіти 

 

14. Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Аналіз 

поняття «культура» в поглядах академіка Івана Зязюна 

 

15.  Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри освіти та управління навчальним закладом, Верітова О. С.,  аспірант кафедри освіти 

та управління навчальним закладом Класичного приватного університету – Методичні 

аспекти розвитку емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої школи  

 

16. Сущенко Роман Віталійович, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри транспортних технологій Запорізького національного технічного університету – 

Соціокультурні пріоритети педагогічної спадщини І. А. Зязюна 

 

17. Сущенко Лариса Олександрівна, професор кафедри соціальної педагогіки, 

доктор педагогічних наук, доцент, Запорізький національний університет – 

Культуротворчий потенціал підготовки майбутніх учителів початкових в 

гуманістичній філософії І. А. Зязюна 

 

18. Ходаківська Снєжана Володимирівна, молодший науковий співробітник 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – Значення педагогічних технологій у 

педагогічній спадщині І.А. Зязюна 

 

19. Черемський Максим Петрович, асистент кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Мистецтво та його роль в 

педагогіці Івана Андрійовича Зязюна  
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Секція 2. 

Формування високодуховних лідерів-управлінців як один з пріоритетних напрямів 

формування національної гуманітарно-технічної еліти 

23 травня, 1000 – 1200 

Ауд. 310, корпус У-2 

 

Голова секції – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» Гура Т.В. 

Секретар – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки  та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» Мовчан Я.О. 

 

1. Гриценко Ілля Ігорович, студент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Креативність в діяльності лідера 

 

2. Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Лідерство в 

структурі особистості майбутнього інженера 

 

3. Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад.  

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», Басенко А.В., магістрант кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Формування високодуховних лідерів-управлінців як 

один з пріоритетних напрямів формування національної гуманітарно-технічної еліти 

 

4. Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Кротінова 

Карина Миколаївна, магістрант кафедри педагогіки та психології управління соціальними 
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системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Імідж сучасного керівника державного підприємства: 

організаційно-управлінський аспект 

 

5. Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Трубіліна Олена 

Валентинівна, магістрант кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 

ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» – Успішна кадрова стратегія фінансової  установи на  прикладі «Ощадбанку» 

 

6. Жушма Тетяна Віталіївна, магістрант зі спеціальності науки про освіту, викладач 

вищих навчальних закладів, інженер І категорії кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Жіноче лідерство у студентському середовищі: 

умови формування та особливості прояву 

 

7. Жушма Тетяна Віталіївна, магістрант зі спеціальності науки про освіту, викладач 

вищих навчальних закладів, інженер І категорії кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Лейбенко Анастасія Сергіївна, студентка кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» –  Эмоциональный интеллект 

как основа формирования лидерских качеств личности 

 

8. Жушма Тетяна Віталіївна, магістрант зі спеціальності науки про освіту, викладач 

вищих навчальних закладів, інженер І категорії кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Берк Карина Фархадівна, студент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» –   Развитие памяти как необходимый 

аспект формирования будущего специалиста-лидера 

 

9. Ігумнова Ольга, доктор економічних наук, доцент кафедри бізнесу та управління 

Міжнародного Інституту Менеджменту  «IMI-NOVA» – Повышение квалификации как 

фактор эффективности работы управленческого персонала 
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10. Каблаш Вікторія Вадимівна, асистент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Джеренова Віктория Романівна, студент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Эмоциональный интеллект 

как основа формирования лидерских качеств у будущих психологов 

 

11. Каблаш Вікторія Вадимівна, асистент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Осьмініна Катерина Сергіївна, 

студент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад.  

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Командоутворення як важлива складова лідерства 

 

12. Костиря Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Пасмор 

Віолетта Владиславівна, студент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Теоретические аспекты формирования коммуникативных 

навыков у будущих специалистов-лидеров в высшей школе 

 

13. Костиря Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Сластіна 

Ганна Сергіївна, студент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Формування навичок ораторського мистецтва у майбутніх 

фахівців-лідерів з урахуванням риторичної тріади Аристотеля 

 

14. Костиря Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Сироєжко 

Анастасія Володимирівна, студент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 



16  

«Харківський політехнічний інститут» – Формирование эффективного лидерства в 

творческих коллективах с помощью тренингов командообразования 

 

15. Костиря Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Демко 

Олександра Сергіївна, студент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Шляхи досягнення кар'єрного успіху 

 

16. Костиря Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

Оконешнікова Марія Миколаївна, студент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» –  Эмоциональный интеллект как основа развития 

лидерского потенциала у будущих специалистов 

 

17. Михайличенко Валентина Євдокимівна, професор кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Структура емоційного інтелекту 

майбутнього лідера 

 

18. Мовчан Яна Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ачкасова 

Ольга Віталіївна, студентка кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Формирование навыков решения конфликтов у 

студенческих лидеров 

 

19. Мовчан Яна Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Федорчук 

Марія Володимирівна, студент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 
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системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Рекомендації щодо досягнення кар’єрного успіху майбутнім 

фахівцем-лідером 

 

20. Фалько Карина Отеллівна, асистент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Сахно Тетяна Юріївна, студент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Формирование умений разрешения 

конфликтных ситуаций у будущих специалистов-лидеров  в высшей школе 

 

21. Фалько Карина Отеллівна, асистент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Волкова Валерія Володимирівна, студент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Коммуникативные навыки 

как необходимая составляющая лидерского потенциала студента 

 

22. Чеботарьов Микола Корнійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки  та психології управління соціальними системами ім. акад.  

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Суспільна цінність морального лідерства 

 

23. Черкашин Андрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» –  Психолого-

педагогічні особливості виховання лідерів у закладах вищої технічної освіти  

 

24. Черкашин Андрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Цапенко 

Вікторія Юріївна, студент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Сучасне уявлення про поняття харизматичний лідер у студентів 

закладів технічної вищої освіти  
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Секція 3. 

Людина і техніка. Антропоцентричний вимір 

техніко-технологічного розвитку 

22 травня, 1430 – 1600 

Ауд. 906, корпус У1 

 

Голова секції – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Дольська О. О. 

Секретар – аспірант кафедри філософії Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» Фідровська М. Г. 

1. Romalda Kasiliauskienė,  faculty of educational studies and social work, pedagogy, arts 

and social work department, head of pedagogy, arts and social work department Marijampole college 

– The Impact of Educational Environment on Tolerance Development 

2. Kokotina Y.S., language supervisior: Voronova Ye. M., associate professor Kharkiv 

National Automobile and Higway Universiy - Car-sharing in the modern world 

 

3. Korovinsky M.I., student, language advisor: Voronova Ye. M., Kharkiv National 

Automobile and Highway University – Transport technologies and equipment 

 

4. Polevoj N.O., language supervisior: Voronova Ye. M., Associate Professor Kharkiv 

National Automobile and Higway Universiy – The history of the development of logistic 

 

5. Авдимирець Наталія Василівна, аспірант кафедри історії, археології і філософії 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького – 

Цінності в житті людини та суспільства 

 

6. Городиська Ольга Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Феномен людяності в умовах трансгуманістичних трансформацій 

 

7. Демідова Юлія Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Інформаційні технології 

як важлива складова техніко-технологічного розвитку суспільства 
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8. Лобас Вікторія Володимирівна, аспірант кафедри філософії Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Навички коуча при 

використанні складного технічного обладнання 

 

9. Мурадян Вартан Геворкович, аспірант кафедри філософії Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Освітній ресурс молодої 

людини в умовах глобалізаційних ризиків 

 

10. Міщенко Віктор Іванович, старший викладач кафедри філософії Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Духовний саморозвиток 

викладача на ґрунті педагогічних концепцій академіка Зязюна І.А. 
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Секція 4. 

Нові педагогічні технології як відповідь вищої школи на виклики інноваційного етапу 

світового розвитку 

 

23 травня, 1000 – 1200 

Ауд. 310, корпус У-2 

 

Голова секції – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» Ігнатюк О.А. 

Секретар – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» Квасник О.В. 

 

1. Severyna Nataliia, PhD, ecole superieure de gestion, Левицька Лілія Григорівна, 

старший викладач Харківської державної академії фізичної культури – Роль стажування 

при формуванні професійних якостей майбутніх фахівців вищих навчальних закладів 

Франції. 

 

2. Беспарточна Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – 

Медіатехнології в організації дистанційного навчання студентів 

 

3. Віндюк  Павло Андрійович, кандидат наук з фізичної культури і спорту, доцент 

кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини Класичного приватного університету 

м. Запоріжжя – Педагогічні умови використання інклюзивних методик на заняттях з 

дітьми середнього шкільного віку з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу 

 

4. Долгарєв Анатолій Васильович, доцент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Педагогічні умови взаємодії лідера і 

команди  

 

5. Дольська Ольга Олексіївна, доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» – Освіта в умовах становлення smart-суспільства 
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6. Жушма Тетяна Віталіївна,  магістрант зі спеціальності науки про освіту, 

викладач вищих навчальних закладів, інженер І категорії кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Кумейко Віталіна Віталіївна, 

студентка кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, факультету соціально-

гуманітарних технологій Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»  – Методика формування майстерності дослідника у майбутніх 

викладачів вищої школи в умовах магістратури  

 

7. Зеленська Людмила Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди – 

Використання засобів мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної 

 

8. Ігнатюк Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Моделювання викладання дисциплін як інноваційна технологія підготовки 

конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх трансформацій 

 

9. Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри природничо-математичних дисциплін Харківського національного педагогічного 

університету  імені Г. С. Сковороди – Підготовка майбутніх фахівців: антропософськи-

зорієнтований підхід 

 

10. Квасник Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

Крамчанінова Дар’я Олександрівна, магістрант спеціальності психологія, інженер 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Дослідження емпатійних здібностей лідера у контексті гендерного розподілу 

 

11. Книш Анастасія Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  Григоренко 
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Анастасія Олегівна, студентка факультету соціально-гуманітарних технологій 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Несен Анна 

Андріївна, студентка факультету соціально-гуманітарних технологій Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Огляд використання 

теорії розв’язання винахідницьких завдань (трвз) в педагогіці 

 

12. Книш Анастасія Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Горобець 

Марія Миколаївна, студентка факультету соціально-гуманітарних технологій 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Руденко 

Олександра Олександрівна, студентка факультету соціально-гуманітарних технологій 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Вища 

освіта під час інтернаціоналізації та глобалізації 

 

13. Мовчан Яна Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Бузова Інна 

Ігорівна, студентка 2-го курсу кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Папуга Владислав Володимирович, студент 2-го курсу кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  – Проблема 

застосування новітніх педагогічних технологій вищими школами України відносно 

світового технічного прогресу 

 

14. Овчиннікова Ольга Валеріївна, студентка 5-го курсу кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Квасник Ольга Віталіївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Роль активних методів навчання у формуванні 

лідерських якостей майбутніх педагогів вищої школи 

 

15. Пантя Лариса Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, кафедри бізнесу 

та управління Міжнародного Інституту Менеджменту «IMI-NOVA» – Human capital 

development in the context  of knowledge – based society 
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16. Панфілов Юрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна, 

начальник методичного відділу Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Фурманець Борис Іванович, кандидат психологічних наук, професор 

кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Дуальна 

освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти  

 

17. Прочухан Дмитро Володимирович, викладач 2 категорії Харківського 

комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» –  Використання форуму в 

дистанційному навчанні як засобу асинхронної взаємодії  учасників навчального процесу  

 

18. Резван Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова – Досвід популяризації тренінгових 

програм з сучасних методів викладання у вищій школі 

 

19. Трофімук Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Класичного приватного університету м. Запоріжжя 

– Педагогічні технології формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців 

готельно-ресторанної справи 

 

20. Чадаєва Катерина Юріївна, кандидат  історичних наук,  доцент Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв – Зміст і завдання інноваційної діяльності у 

вищій освіті 

 

21. Шаповалова Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини, Класичного приватного університету 

м. Запоріжжя – Педагогічні засади інклюзивної освіти в реабілітації дітей з розладами 

спектру аутизм 

 

22. Шаполова Вікторія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Біловодська 

Тетяна Валеріївна, магістрант кафедри педагогіки та психології управління соціальними 
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системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Аналіз змісту підготовки фахівців зі спеціалізації «Публічне 

управління та адміністрування» на ринку освітніх послуг міста Харкова 

 

23. Шаполова Вікторія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Юнік 

Світлана Болеславівна, магістрант кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Використання інноваційних методів навчання 

для розвитку навичок комунікативної взаємодії студентів НТУ «ХПІ» 

 

24. Шаполова Вікторія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Шульга 

Олена Юріївна, магістрант кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Шульга Євген Володимирович, магістрант кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Використання інноваційних методів 

навчання для розвитку лідерського потенціалу студентів НТУ «ХПІ» 
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Секція 5. 

Педагогічна культура викладача – умова формування загальної та професійної 

культури майбутнього спеціаліста  

23 травня, 1000 – 1200 

Ауд. 310, корпус У-2 

 

Голова секції – кандидат технічних наук, професор НТУ «ХПІ», професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Пономарьов О.С. 

Секретар – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» Чебакова Ю.Г. 

1. Денисюк Ірина Вікторівна, вчитель української мови та літератури Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 137 Харківської міської ради Харківської області – 

Педагогічна культура викладача як умова творчого саморозвитку особистості учня 

2. Зеленська Людмила Дмитрівна, доктор педагогічних наук,  професор  

Харківського  національного  педагогічного   університету   імені Г.С. Сковороди, Черевань 

Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук,  директор Харківського педагогічного ліцею 

№4 – Функції викладача закладу вищої освіти в умовах smart-освіти 

3. Лук’яненко Владислав Романович, студент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Черкашин Андрій Іванович, кандидат 

психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» –  Розвиток професійної індивідуальності 

у студентів ЗВО 

4. Резнік Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Викладацьке лідерство в умовах суспільних трансформацій 
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5. Солодовник  Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Богдан 

Жанна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами  ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Середа Наталія Вікторівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Актуальні проблеми формування педагогічної 

культури викладача вищої школи 

6. Ткаченко Лідія Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди – Риторичний складник 

професійної культури викладача 
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Секція 6. 

Методологія педагогічної діяльності з формування професійної компетентності 

фахівців 

23 травня, 1000 – 1200 

Ауд. 207, корпус У-2 

 

Голова секції  доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Підбуцька Н. В. 

Секретар – асистент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Фалько К. О.  

 

1. Воробйова Євгенія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Формування 

управлінської компетентності у майбутніх фахівців технічного профілю на засадах 

педагогічного менеджменту   

 

2. Горбач Ігор Олександрович, аспірант кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», начальник циклу вогневої та фізичної 

підготовки Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України – Емоційний інтелект як необхідна складова 

лідерського потенціалу майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби 

України 

 

3. Гузій Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор Національного 

педагогічного університету  імені М.П. Драгоманова – Комплексний підхід до побудови 

методологічної бази досліджень педагогічної майстерності, творчості, професіоналізму 

 

4. Квасник Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 
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Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ковтун 

Христина  Іванівна, вчитель української мови та літератури Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №137 Харківської міської ради Харківської області, Костенко Олена 

Анатоліївна, інженер І категорії кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Використання stem-освіти для вдосконалення рівня професійної 

відповідальності серед студентів-магістрів  

 

5. Корінна Людмила Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент комунального 

закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської 

обласної ради – Розвиток, саморозвиток та самореалізація вчителя як умова формування 

професійної компетентності 

 

6. Лі Хан, аспірант Національного педагогічного університету  імені 

М.П. Драгоманова  – Професійне мислення як когнітивна основа творчої педагогічної 

позиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

 

7. Наконечна Людмила Йосипівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – 

Освітнє середовище ВНЗ як умова формування професійної компетентності майбутніх 

учителів математики 

 

8. Підбуцька Ніна Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Психологічні технології у формуванні науково-дослідницької компетентності майбутніх 

психологів, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами імені акад. І.А. Зязюна 

 

9. Пінчук Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, докторант м. 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка – 

Інтерактивні технології навчання в процесі формування іншомовної комунікативної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів 
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10. Проценко Аліна Сергіївна, студент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»  – Роль преподавателя в формировании личности 

студента в современном мире» 

 

11. Пшенична Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Запорізького національного університету – Інформатична компетентність доктора 

філософії в галузі освіти як запорука його успішної педагогічної діяльності 

 

12. Терещенко Катерина Русланівна, студент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»  – Порівняльна характеристика 

демократичного та авторитарного стилів викладання. 

 

13. Цзі Лей, аспірант Національного педагогічного університету  імені 

М.П.Драгоманова – Функціональні особливості художнього спілкування як засобу 

професійно-педагогічної діяльності вчителя образотворчого мистецтва 

 

14. Чебакова Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Роль 

дистанційного курсу "Психологія досягнення успіху" в процесі професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів з психології 
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Секція 7. 

Моральна та естетична культура у вищій школі 

 

23 травня, 1430 – 1600 

Ауд. 702, корпус У-1 

 

Голова секції – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри етики, естетики та 

історії культури Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Петутіна О.О. 

Секретар – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри етики, естетики та історії 

культури Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Міщенко М. М. 

 

1. Макаревич Ольга Вікторівна, викладач української мови та літератури Харківського 

радіотехнічного  коледжу – Особливості виховання патріотизму у студентської молоді на 

заняттях з української літератури 

 

2. Маліков Василь Володимирович,  кандидат історичних наук,  доцент кафедри 

українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Толерантность как ценность в нравственной культуре 

преподавателя британского университета 

 

3. Міщенко Марина Миколаївна, кандидат філософських наук,  доцент кафедри етики, 

естетики та історії культури Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», Фігурська Валентина Степанівна, студент Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – Моральне становлення сучасної людини: актуалізація 

ідей гуманізму та просвітництва в сучасних soft skills 

 

4. Петутіна Олена Олександрівна, кандидат філософських наук, професор, завідувач 

кафедрою етики, естетики и історії культури – Нравственные и эстетические аспекты 

 экологической культуры студентов 

 

5. Рідкозубова Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Недотопа В. В., 

студент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Теоретические 

аспекты формирования позитивного мышления у будущих специалистов в высших учебных 

заведениях 
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Секція 8. 

Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти 

24 травня, 1000 – 1200 

Ауд. 207, корпус У-2 

 

Голова секції, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Воробйова Є. В. 

Секретар, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Штученко І. Є. 

 

1. Грень Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Механізми 

управління розвитком міжнародного співробітництва у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти України  

 

2. Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Спичак 

Алла Сергіївна, магістрант кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» – Державна політика розвитку дітей з особливими 

потребами: зарубіжні підходи 
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Секція 9. 

Шляхи реформування системи підготовки молодих викладачів ВНЗ на засадах 

лідерства 

 

23 травня, 1000 – 1200 

Ауд. 207, корпус У-2 

 

Голова секції – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» Книш А. Є. 

Секретар – аспірант кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» Каблаш В. В. 

 

1. Каблаш Вікторія Вадимівна, асистент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Голодна Аліна Сергіївна, студент, 

інженер кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад.  

І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Cоціально-психологічні чинники формування молодого викладача як харизматичної 

особистості 

 

2. Каблаш Вікторія Вадимівна, асистент кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Руденко Юлія Олексіївна, студент 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 

Особливості формування іміджу молодого викладача 

 

3. Книш Анастасія Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  Борова 

Алевтина Дмитрівна, студент кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 
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політехнічний інститут», Солнцева Анастасія Володимирівна, студент кафедри педагогіки 

та психології управління  соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – Професійна адаптація 

молодих викладачів 

 

4. Луценко Богдан Володимирович, аспірант кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» – Сучасні аспекти дослідження 

проблеми лідерства 
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Довідкове видання 
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