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Центр організації й проведення: 

м. Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженерно-педагогічна академія 

Робочі мови: українська, російська, англійська, польська. 

Online-канал форуму: 
https://us02web.zoom.us/j/84825884039?pwd=eFRsUG9HVzEvN1hXakN2S1VLNlk4Zz09 
Місія форуму: обговорення  актуальних питань використання технології 

адаптивного управління в освіті. 

Аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових 

ступенів, управлінці та всі працівники освіти, які сприяють розповсюдженню 

ідей адаптивного менеджменту. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Єльникова Галина Василівна (голова) – доктор педагогічних наук, професор, 

голова Ради  Громадської  організації «Школа адаптивного управління соціально-

педагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії, 

м. Харків 

Рябова Зоя Вікторівна  (заст. голови) – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник голови  Ради  Громадської організації «Школа адаптивного управління 

соціально-педагогічними системами», завідувач кафедри менеджменту освіти та 

права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти НАПН України», м. Київ 

Купріянов Олександр Володимирович (співголова) – доктор технічних наук, 

доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, 

м. Харків 

Кириченко Микола Олексійович (представник установи-організатора) − 

доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти 

України, ректор ДЗВО «Університет  менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України, м. Київ. 

Крижко Василь Васильович (представник установи-організатора)  − 

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та 

адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, 

м. Бердянськ. 

Самойленко Оксана Анатоліївна (представник установи-організатора)  – 

доктор педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ. 

Покроєва Любов Денисівна (представник установи-організатора) − кандидат 

педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти», м. Харків. 

Полякова Ганна Анатоліївна(представник установи-організатора) − 

кандидат  педагогічних наук, доцент,  керівник відділу забезпечення якості 

освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного 

університету імені С. Кузнеця, член Громадської  організації «Школа адаптивного 

управління соціально-педагогічними системами», м. Харків. 

https://us02web.zoom.us/j/84825884039?pwd=eFRsUG9HVzEvN1hXakN2S1VLNlk4Zz09


Савченко Ірина Миколаївна (представник установи-організатора)  – 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар 

Національного центру «Мала академія наук України», член Громадської  

організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»,  

м. Київ. 

Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор,професор 

кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-

педагогічної академії, м. Харків 

Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка 

аспірантурою і докторантурою  ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН 

України», м. Київ 

Боднар Оксана Степанівна  –  доктор педагогічних наук, доцент;професор кафедри 

педагогіки та менеджменту освітиТернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль 

Кравченко Ганна Юріївна  –  доктор педагогічних наук, доцент,  професор 

кафедри педагогіки,  іноземної філології та перекладу Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця, член Громадської  організації 

«Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків 

Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти», член Громадської  організації «Школа адаптивного управління соціально-

педагогічними системами», м. Харків 

Почуєва Ольга Олексіївна − кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, іноземної філології та перекладуХарківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця, член Громадської  організації 

«Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків 

Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 

член Громадської  організації «Школа адаптивного управління соціально-

педагогічними системами», м. Київ. 

Селецький Андрій Васильович − кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 

освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ. 

Сорочан Тамара Михайлівна − доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України, директорка Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України, м. Київ. 



ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ 

 

Наукова панель 1: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ 
Модератор: доктор педагогічних наук, професор Г. В. Єльникова 

Наукова панель 2: АДАПТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент Г. А. Полякова. 

Наукова панель 3: АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ 
ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 
Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Бачієва. 

Наукова панель 4: ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ 
АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ ТА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Модератор: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник А. В. Селецький, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник М. Л. Ростока. 

Наукова панель 5: АКТИВІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 
ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент О. Л. Ануфрієва  

Наукова панель 6: АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ 
Модератор: доктор педагогічних наук, професор О. С. Боднар. 

Наукова панель 7: АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Модератор: доктор педагогічних наук, доцент Г. Ю. Кравченко. 

Наукова панель 8: АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І 
ЗАРУБІЖНИХ ВИШІВ 
Модератори: доктор педагогічних наук  Я. А. Малихіна, аспірант О. П. Суховерхова. 

 

ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

1-й день 

05.02.2021 

10.00-17.00 

1. Відкриття Форуму. Вітальні слова учасникам. 

2. Online-презентація наукових панелей (виступи за програмою Форуму). 

3. Offline-обговорення виступів (поради, побажання, пропозиції, рекомендації, 

представлення ідей тощо) в науково-просвітницькому середовищі Форуму. 

2-й день 

06.02.2021 

10.00-17.00 

1. Online-презентація наукових панелей (виступи за програмою Форуму). 

2. Online-дискурс: доповіді наукової школи «Адаптивні процеси в освіти». 

3. Offline обговорення проблематики наукових панелей в науково-

просвітницькому середовищі Форуму. 

4. Позиціювання роботи Форуму на сайтах установ-організаторів. 

5. Наукова толока «Калейдоскоп вражень» в online–режимі. 

6. Підбиття підсумків, завершення роботи Форуму: оголошення і прийняття 

рекомендацій Форуму. Наукове портфоліо Форуму. 

7. Робоча нарада організаційного комітету щодо узагальнення і систематизації 

рекомендацій учасників Форуму. 

 

 

 

 

 



П Р О Г Р А М А 

Всеукраїнського наукового форуму 

з міжнародною участю 

 

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ 
 

(5-6 лютого 2021 року) 
 

День перший 05.02.2021  Час 10.00-17.00 
 

Регламент:  

Привітання – до 2 хвилин 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин 

Виступ з інформацією у колі наукових панелей – до 7 хвилин 

Повідомлення – до 3 хвилин 

 

 

 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

 

Привітання: 
 

 

ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна – доктор педагогічних наук, професор 

Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків. 
 
КУПРІЯНОВ Олександр Володимирович – доктор технічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, 

м. Харків 
  
ПАРАФІЯНОВИЧ Тамара Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри інформаційних радіотехнологій Білоруського державного університету 

інформатики і радіоелектроніки, м. Мінськ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТЕНТ НАУКОВИХ ПАНЕЛЕЙ 

 

Наукова панель 1 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ 
 

Модератор: 

 Єльникова Галина Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор  

Виступи: 

 

Методологічні підходи до активізації адаптивних процесів в освіті 

ЄльниковаГалина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Українська інженерно-педагогічна академія. 
 

Дисемінаційний підхід до освіти дорослих 

Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцента, професорка 

кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти, Полтавський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського 
 

Методологічні засади адаптивних процесів в освітній діяльності вишів 

Борова Тетяна Анатоліївна,доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
 

Кваліметричний підхід до оцінювання рівня вихованості учня закладу загальної 

середньої освіти 

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи, Рівненський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
 

Адаптація до освітніх викликів поколінь "Z" та "А" 

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент,  

КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
 

Адаптивний підхід до організації самомоніторингу педагогів в умовах 

інноваційного управлінського середовища 

Лапшина Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та методик навчання, національна навчально-реабілітаційна 

академія 
 

Методологічні підходи до управління науковою діяльністю педагогічного 

університету 

Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, проректор з 

наукової роботи та міжнародних зв'язків Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, професор 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти, м. Глухів. 
 



Напрями професійної адаптації викладача закладу вищої освіти в умовах 

глобалізаційних викликів. 

Лучанінова Ольга Петрівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри інженерної педагогіки, Національна металургійна академія 

України, м. Кривий Ріг. 
 

Адаптивний підхід до використання маркетингових комунікацій в освітній 

діяльності 

Рябова Зоя Вікторівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувачка 

кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  
 

Інтерактивний музей науки як STEM-проект Малої академії наук України 

Савченко Ірина Миколаївна, учений секретар, Національний центр "Мала 

академія наук України" 
 

Методологічні засади духовно-морального виховання учнів Нової української 

школи 

Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО 

УМО, ДЗВО "Університет менеджменту освіти" 
 

Інклюзивний підхід до професійної освіти студентів з особливими потребами в 

умовах освітнього процесу фахових коледжів 

Фесік Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, в. о. директора, 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний 

коледж», м. Чернівці. 
 

Інтелект-карти як методологічна основа організації адаптивного 

інформаційного простору здобувачів освіти 

Штефан Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Дискурс: 

 

Адаптивний підхід до системи інноваційного менеджменту в освіті 

Мельник Світлана Анатоліївна,  кандидат педагогічних наук, проректор 

з навчальної роботи, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

 

Специфічні особливості адаптаційного процесу та загальні закономірності 

індивідуальної адаптації 

Ростока Марина Львовна, кандидат педагогічних наук (доктор 

філософії), студентка магістратури (кафедра психології), Інституту 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства 

соціальної політики України, м. Київ  

 

Адаптивний підхід до управління сучасним закладом освіти 

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

професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту 



післядипломної освіти, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, м. Київ. 

 

Культурологічний підхід до підготовки керівників закладів загальної середньої 

освіти 

Тимошко Ганна Миколаївна, д.пед.н., професоркафедри педагогіки, 

психології та методики викладання історії Національного університету 

"Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів. 

 

Наукова панель 2 

АДАПТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Модератор: 

Полякова Ганна Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Виступи: 

 

Підходи до організації інформаційно-консультативного середовища закладу 

вищої освіти  

Лаврентьєва Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та 

соціальної роботи, ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" 

 

Прогнозування розвитку освітньої програми за аналізом її впровадження у 

закладі вищої освіти 

Євдокимова Наталя Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології та соціології, Університет державної 

фіскальної служби України 

 

Наскрізно-рівнева адаптація і діалогічна узгодженість організації освітнього 

процесу 

Суліма Євген Миколайович, член-кореспондент НАПНУ. професор, 

доктор філософських наук, директор навчально-наукового інституту 

гуманітарних наук УДФСУ, Університет державної фіскальної служби 

України 

 

Адаптивність освітнього процесу в системі внутрішнього забезпечення якості 

освіти в університеті 

Полякова Ганна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

 



Використання можливостей дуальної освіти як умова підвищення якості 

професійної підготовки фахівців соціальної галузі 

Костіна Валентина Вікторівна доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди. Використання можливостей дуальної освіти як умова 

підвищення якості професійної підготовки фахівців соціальної галузі 

 

Дискурс: 

 

Адаптивні процеси гуманізації у закладах вищої освіти 

Бацула Олександр Сергійович, студент освітньої-професійної програми 

«Педагогіка та адміністрування освіти» ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

Забезпечення якісної підготовки фахівців у закладах вищої освіти 

Герасименко Юлія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Забезпечення якості дистанційного навчання майбутніх інженерів-педагогів з 

питань правової компетентності 

Котелевець Олександр Олександрович, аспірант, кафедра креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності УІПА Української інженерно – 

педагогічної академії 

 

Побудова інноваційно-активного університету підприємницького типу на 

засадах якості освіти 

Раєвнєва  Олена, доктор економічних наук, завідувач кафедри статистики 

і економічного прогнозування, Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця 

 

Адаптивність навчального процесу як фактор підвищення ефективності 

навчання 

Гоу Кванденг, аспірант ІІ-го курсу навчання, кафедра педагогіки, інземної 

філології та перекладу, Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

 

Підготовка майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми в контексті 

адаптивних процесів 

Демченко Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

 

Мотивація професійної діяльності науково-педагогічних працівників у закладах 

вищої освіти  

Бойко Олег Миколайович, студент групи 8.07.011.020.20.1 "Педагогіка та 

адміністрування освіти", Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 



Наукова панель 3 

АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 

 

Модератор: 

 Бачієва Лариса Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент  

 

Виступи: 

 

Адаптивне управління науково-дослідною діяльністю здобувачів освіти 

Бачієва Лариса Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Українська 

інженерно-педагогічна академія 

 

Адаптивність змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх молодших 

бакалаврів зі спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

Бакатанова Вероніка Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Українська 

інженерно-педагогічна академія 

 

Розвиток Я-концепції здобувача освіти в адаптивному інклюзивному просторі 

Шемигон Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Українська 

інженерно-педагогічна академія 

 

Проведення профорієнтаційної роботи у коледжах в умовах карантинних 

обмежень на адаптивних засадах 

Савєльєва Тетяна Анатоліївна, заступниця директора з навчально-

виховної роботи, Харківський державний професійно-педагогічний 

коледж імені В.І. Вернадського 

 

Дискурс: 

 

Формування компетентностей при професійній підготовці магістрів 

управління інтелектуальною власністю із залученням адаптивної технології 

Бруєва Вікторія Анатоліївна, аспірантка кафедри педагогіки, методики 

та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії 

 

Формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до ефективного 

управління на адаптивних засадах в умовах післядипломної педагогічної освіти 

Григораш Віктор Валентинович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри наукових основ управління, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 



Адаптивні технології у формуванні медіакультурної грамотності керівника 

ЗЗСО 

Давидова Наталія Андріївна, аспірантка, ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

 

Адаптивна система підготовки як засіб підвищення рівня професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти 

Єрьоменко Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

докторантка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, 

Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Наукова панель 4 

 

ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ 

АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ ТА В ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Модератори: 

Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 

НАПН України, м. Київ. 

 

Селецький Андрій Васильович, 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу; 

 

Ростока Марина Львівна, 

кандидат педагогічних наук (доктор філософії), старший науковий співробітник 

відділу, 

Громадська організація «Школа адаптивного управління 

соціально-педагогічними системами» 

 

Виступи: 

 

Особливості інформаційно-аналітичного супроводу  діяльності НАПН України 

щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти 

Селецький  Андрій Васильович , кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ; 

 

Інформаційна аналітика в організації наукових досліджень 

Ростока  Марина Львівна, кандидат педагогічних наук (доктор 

філософії), старший науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН 

України, м. Київ; 

 



Інформаційна аналітика в академічній школі 

 

Аналітичний огляд законодавчої бази щодо професійного розвитку педагогічних, 

науково-педагогічних і наукових працівників (інформаційно-аналітична діяльність 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  НАПН 

України) 

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, 

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ; 

 

Інформаційно-аналітична аналітика у професійній діяльності сучасного викладача 

Лучанінова  Ольга Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України, 

м. Дніпро; 

 

Адаптація бібліотек до інформаційного суспільства 

Гуралюк  Андрій  Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач сектору ІКТ і наукометрії  відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ; 

 

Інформаційна аналітика у вищій та професійній школі 

 

Інформаційно-аналітична діяльність закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти як важлива складова адаптивних процесів  

Данилюк Мирослав Петрович, директор Вищого професійного училища 

№13 м. Івано-Франківська; 

 

Методологічні аспекти  інформаційно-аналітичної діяльності в умовах 

адаптивного реформування закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Пітух  Лілія  Іванівна, голова методичної комісії класних керівників, 

викладач професійно-теоретичної підготовки Вище професійне училище №13 

м. Івано-Франківська;   

 

Інформаційна аналітика як засіб підвищення ефективності освітнього процесу з 

підготовки електромонтерів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Гермак  Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, викладач-

методист, викладач електротехнічних дисциплін Криворізького центру 

професійної освіти металургії та машинобудування, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область; 

 

Адаптивність студентів-психологів як одна із особливостей їхньої професійної 

ідентичності (інформаційно-аналітичний аспект) 

Бегеза  Людмила  Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України, м. Київ; 

Котляр  Юлія Вадимівна, студентка магістратури Інституту підготовки 



кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ. 

 

Дискурс: 

 

Інформаційно-аналітична продукція Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського у супроводі науково-методичної діяльності 

НАПН України 

Агалець Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ 

 

Адаптивні процеси в системі освіти 

Баранова Лілія Миколаївна, старший викладач, Військовий інститут 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

 

QR- код – перший крок у доповнену реальність 

Білоног Ганна Володимирівна, викладач, ВСП"Одеський автомобільно- 

дорожний фаховий коледж ДУ" Одеська Політехніка" 

 

Бібліотечний інформаційний простір у забезпеченні адаптивності в освітній 

галузі 

Білоцерківець  Ірина  Петрівна, молодший науковий співробітник відділу 

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 

НАПН України, м. Київ 

 

Адаптивний інструментарій для створення предметної онтології в сфері 

освіти 

Вараксіна Наталія Володимирівна,науковий співробітник сектору ІКТ і 

наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 

освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки Україна імені 

В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ 

 

Сучасний стан розвитку неформальної освіти в Україні 

Ващенко Любов Іванівна, аспірантка, Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Базові характеристики адаптивних процесів в системі професійної підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи у ФРН 

Говорун Ірина Василівна, учитель початкових класів, Загальноосвітня 

школа № 226 м. Києва 

 

Питання відновлення психологічного здоров'я внутрішньо переміщених осіб та 

волонтерів( інформаційно-аналітичний аспект) 

Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-



педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН 

України, м. Київ 

 

Підготовка менеджерів інформаційно-комунікаційних технологій в Україні: 

сучасний стан і перспективи 

Горетько Тетяна В’ячеславівна, старший викладач, Державний 

університет телекомунікацій 

 

Реалізація адаптивної функції навчання людей похилого віку в УТВ 

Гришко Вікторія Вікторівна, аспірантка, Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Активізація адаптивних процесів в управлінні професійним розвитком вчителів 

польської мови в Україні 

Маслова Тетяна Василівна, учитель, Уладівська середня загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Літинського району, Вінницької обл. 

 

Інформаційна аналітика для підтримки наукових досліджень у галузі 

педагогічних наук 

Середа Христина Володимирівна,науковий співробітник сектору ІКТ і 

наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 

освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки Україна імені 

В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ 

 

Змістове спрямування адаптивних процесів підготовки майбутніх вчителів 

англійської мови в умовах дистанційного навчання 

Штепура  Алла  Павлівна, викладач, Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя 

 

 

 

День другий 06.02.2021  Час 10.00-17.00 
 

 

 

Регламент:  
Привітання – до 2 хвилин 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин 

Виступ з інформацією у колі наукових панелей – до 7 хвилин 

Повідомлення – до 3 хвилин 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТЕНТ НАУКОВИХ ПАНЕЛЕЙ 

Наукова панель 5 

АКТИВІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Модератор: 

 Ануфрієва Оксана  Леонідівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент  

 

Виступи: 

 

Адаптація технології Eduscrum у підготовці здобувачів вищої освіти 

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

 

Управління приватним закладом загальної середньої освіти як проєктно-

орієнтованою організацією 

Котелевець Катерина В’ячеславівна, аспірантка ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

 

Управління розвитком конкурентоспроможності закладу загальної середньої 

освіти 

Літкевич Алла Миколаївна, аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», директор Бучанського НВК "СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст." №4 

 

Розвиток системи громадсько-державного управління в закладі загальної 

середньої освіти 

Михасюк Оксана Костянтинівна, аспірантка ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», директор Богодухівської гімназії №1 

 

Управління закладом загальної середньої освіти в умовах упровадження 

змішаного навчання 

Віролайнен Оксана Василівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи, Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня 

школа № 58" Дніпровської міської ради 

 

Активізація адаптивних процесів у дидактичній моделі підготовки докторів 

філософії: з досвіду роботи 

Скрипник Марина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих, ДЗВО "Університет менеджменту освіти" 

НАПН України 

 

Управління процесом позиціонування закладів загальної середньої освіти на 

регіональному ринку освітніх послуг 

Дмитрук Зоя Анатоліївна, головний спеціаліст Департаменту освіти і 

науки Одеської обласної державної адміністрації 



Дискурс: 

 

Управління освітнім процесом закладу загальної середньої освіти на основі 

хмарних технологій 

Борсук Дмитро Валерійович, директор загальноосвітнього закладу № 

73,м. Києва, аспірант ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

 

Розвиток маркетингової компетентності керівників гуртків закладів 

позашкільної освіти в системі неформальної освіти 

Борсук Олеся Володимирівна,  керівник гуртка Центру творчості дітей та 

юнацтва «Шевченківець», аспірантка ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», м. Київ 

 

Державно-громадське управління розвитком загальної середньої освіти 

України 

Марчук Інна Володимирівна, аспірантка ІІ-го курсу навчання, ДЗВО 

"Університет менеджменту освіти" 

 

Становлення і розвиток відкритих університетів США та Канади 

Осадчук Валентина, аспірант ІІ-го курсу навчання, ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

 

Реалізація проєктної технології в управлінні готовності керівника закладу 

загальної середньої освіти до впровадження інклюзивного навчання 

Скрипка Катерина Сергіївна, аспірантка ІІІ-го курсу навчання, ДЗВО 

"Університет менеджменту освіти" 

 

Формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до ефективного 

управління на адаптивних засадах в умовах післядипломної педагогічної освіти 

Хлєбнікова Таліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри наукових основ управління, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 

Наукова панель 6 

АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ 

 
Модератор: 

 

Боднар Оксана Степанівна,  

доктор педагогічних наук, професор  

 

Виступи: 

 

Врахування концепцій адаптивного менеджменту у підготовці майбутнього 

керівника закладу освіти 



Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира 

 

Застосування елементів адаптивного менеджменту у роботі вчителя-

словесника  

Гапон Леся Олексіївна, кандидат філологічних наук, викладач, 

консультант, Тернопільський комунальний методичний центр науково-

освітніх інновацій та моніторингу 

 

Використання адаптивних механізмів у управлінні проектами у закладі освіти 

Івасів Ольга Василівна, учитель, гімназія 19 м. Межигірськ 

 

Адаптивне управління у процесі впровадження змін у закладі освіти 

Горішна Оксана Мирославівна, заступник директора, Тернопільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ім. Б. Лепкого 

 

ВИСТУП КОМАНДИ БІЛОРУСЬКИХ ПАРТНЕРІВ: 

 

Адаптивное управление реализацией профессиональных компетенций будущих 

педагогов-программистов 

Парафиянович Тамара Антоновна, преподаватель кафедры 

информационных радиотехнологий Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники  

 

Адаптивное применение системы электронного обучения в образовательном 

процессе. 

Бущик  Елизавета  Александровна, магистрант Белорусского 

государственного университета информатики и радиоэлектроники  

 

Образовательная онлайн-платформа как элемент персонализации обучения  

Новоселов Никита Александрович, студент Белорусского 

государственного университета информатики и радиоэлектроники  

 

 

Дискурс: 

 

Врахування концепцій адаптивного менеджменту у підготовці майбутнього 

керівника закладу освіти 

Винничук Олег Теофілович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

 

Інноваційна діяльність педагогів закладу загальної середньої освіти як об’єкт 

управління в адаптивній школі 

Григораш Ольга Вікторівна, директор, Харківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 113 

Харківської міської ради Харківської області 



 

Лідер і керівник в загальній середній освіті: в контексті часу реформ 

Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" НАПН України 

 

Адаптивне управління у процесі впровадження змін у закладі освіти 

Семененко Галина Ярославівна, учитель-логопед, Тернопільська 

загальноосвітня школа I-III ступенів №14 імені Богдана Лепкого 

 

Управління підготовкою майбутніх адміністраторів в закладах професійної 

( професійно-технічної) освіти 

Уклеїна Лілія Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, Державний навчальний заклад "Богуславський центр професійно-

технічної освіти" 

 

Наукова панель 7 

АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Модератор:  

Кравченко Ганна Юріївна,   

доктор педагогічних наук, доцент 

 

Виступи: 

 

Деякі аспекти впровадження адаптивних технологій навчання в закладах 

освіти 

Кравченко Ганна Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

Адаптивне навчання в закладах дошкільної освіти 

Ноготушкіна Анастасія Дмитрівна, вихователь-методист, 

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 357 

Харківської міської ради" 

 

Адаптивні технології як інноваційний інструментарій підвищення кваліфікації 

вчителів-словесників 

Лузан Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

 

Дискурс: 

 

Адаптивність освітнього процесу в умовах гуманізації закладу загальної 

середньої освіти 



Бацула Наталія Володимирівна, учитель початкових класів вищої 

категорії, методист, Харківська гімназія № 152 Харківської міської ради 

Харківської області 

 

Використання тестових технологій на уроках української мови 

Мірошниченко Вікторія Миколаївна, учитель української мови та 

літератури, Комунальний заклад "Харківський навчально-виховний 

комплекс "Гімназія-школа І ступеня" № 24 Харківської міської ради 

харківської області імені І. Н. Питікова" 

 

Адаптивне навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

Мотуз Ганна Альбертівна, директор, Комунальний заклад "Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради 

Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу 

О. О. Головачова 

 

Адаптивне навчання на уроці англійської мови 

Наумова Олена Андріївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 Харківської 

міської ради Харківської області 

 

Адаптивне навчання в закладі дошкільної освіти 

Правда Світлана Іванівна, директор, комунальний заклад "Заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 338 Харківської міської ради" 

 

Тестовий контроль як умова забезпечення ефективного впровадження системи 

управління якістю вищої освіти 

Редька Ольга Олексіївна, магістрант кафедри педагогіки, іноземної 

філології та перекладу Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

 

ІКТ компетентність вчителів закладів освіти в умовах пандемії 

Рябов Олег Вячеславович, учитель інформатики, Харківська ЗОШ № 61 

 

Наукова панель 8 

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І 
ЗАРУБІЖНИХ ВИШІВ 

 

Модератори: 

Малихіна Яна Анатоліївна, доктор педагогічних наук,  

Суховерхова Олена Петрівна, аспірант 

 

Виступи: 

 

‘Instrumental Competencies оf Future Teachers – is (as) a Factor оf Adaptive 

Process’  

Yana Malykhina, Doctor of pedagogical sciences, Professor of the Department 



of Pedagogy, Methodology and Management of Education, Ukrainian 

Engineering Pedagogics Academy 

 

Digital assessment tools in e-learning systems  

Volodymyr Streltsov, Professor of Management Department of Pomeranian 

Academy in Słupsk (Poland) 

 

Adaptive learning processes in Portuguese universities during the Covid-19 pandemic  

Luis Miguel Cardoso, PhD in Modern Languages and Literatures, Professor, 

Polytechnic Institute of Portalegre (Portugal) 

 

 Learning experience of online education in USA 

Anastasiya Klimko, Master of University of California, Berkeley (USA). 

 

Career guidance as the way to activate the adaptive traits of the individual  

Olena Sukhoverkhova, research student UEPA Kharkiv 

 

Adaptive process in the educational activities of Kharkiv National Air Force 

University in the environment of distance learning during lockdown 

Alla Bratslavska, senior teacher of the Aviation English Department, Ivan 

Kozhedub  Kharkiv National Air Force University 

 

Career guidance as the way to activate the adaptive traits of the individual 

Olena Sukhoverkhova, research student UEPA, Kharkiv. 

 

 

Offline-обговорення виступів (поради, побажання, пропозиції, 

рекомендації, представлення ідей тощо) в науково-просвітницькому середовищі 

Форуму 

06 лютого 2021 року з 16:00 до 17.00 год 

 
РОБОЧА НАРАДА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ЩОДО 

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ  

УЧАСНИКІВ ФОРУМУ 
 
 
 

ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ. ОГОЛОШЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ. 

НАУКОВЕ ПОРТФОЛІО 
 

Єльникова Галина Василівна (голова) – доктор педагогічних наук, 

професор, голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління 

соціально-педагогічними системами», професор Української інженерно-

педагогічної академії, м. Харків; 

 

Рябова Зоя Вікторівна (заст. голови) – доктор педагогічних наук, 

професор, заступник голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного 



управління соціально-педагогічними системами», завідувач кафедри 

менеджменту освіти та права Центрального інститут післядипломної освіти 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України». 

 

МОДЕРАТОРИ  ПАНЕЛЕЙ: 
 

Полякова Ганна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
 

Бачієва Лариса Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Українська 

інженерно-педагогічна академія 
 

Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук (доктор філософії), 

старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського, НАПН України, м. Київ; 
 

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
 

Боднар Оксана Степанівна,  доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира. 
 

Кравченко  Ганна  Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Хнаціональний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків. 
 

Малихіна  Яна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Українська інженерно-

педагогічна академія, м. Харків. 
 

Суховерхова Олена Петрівна, викладач, Харківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 160, аспірантка УІПА, кафедра педагогіки методики та 

менеджменту освіти, м. Харків. 

 

МЕНЕДЖЕР-ОРГАНІЗАТОР 
 

Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», м. Харків. 
 

МАРКЕТИНГОВИЙ СУПРОВІД 
 

Єльникова Олена – кандидат педагогічних наук, SMM-маркетолог, 

фаундер і керівник онлайн-проєктів, м. Чернігів. 


