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10.00

Офіційне відкриття
Вітання учасникам ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення»
Селецький Артур Миколайович
Заступник Міністра освіти і науки України
Лондар Сергій Леонідович
Директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики»,
доктор економічних наук, професор
м. Київ, Україна
ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Модератори:
Терещенко Ганна Миколаївна, заступник директора з науково-організаційної роботи ДНУ
«Інститут освітньої аналітики», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Пронь Наталія Богданівна, учений секретар ДНУ «Інститут освітньої аналітики», кандидат
економічних наук

10.15

Секція 1. Управління освітою
Вдосконалення фінансового управління освітою з використанням
інструментарію ПАК «Автоматизований комплекс освітнього
менеджменту»
Лондар Сергій Леонідович
Директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики», доктор економічних наук,
професор
м. Київ, Україна

10.25

«Методологічні засади управління загальноосвітнім закладом освіти»
Чижевський Борис Григорович
Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки
та інновацій, Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
м. Київ, Україна

10.40

«Цілепокладання в освіті: чи все враховано в стандартах»
Литвиновський Євген Юрійович
Старший науковий співробітник наукового відділу Інституту державного
управління та наукових досліджень з цивільного захисту, кандидат педагогічних
наук
м. Київ, Україна

10.50

«Вимоги до кваліфікацій в освітніх програмах: аналіз помилок»
Бахрушин Володимир Євгенович
Професор Національного університету «Запорізька політехніка»,
доктор фізико-математичних наук, професор
м. Запоріжжя, Україна

11.00

«Пандемія COVID-19 і освіта: нова реальність»
Раков Сергій Анатолійович
Головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої
аналітики», доктор педагогічних наук, доцент
м. Київ, Україна
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Секція 2. Фінансово-економічні аспекти освіти
«Напрями реформування фінансування вищої освіти з позицій
економічного зростання»
Назукова Наталія Миколаївна
Старший науковий співробітник відділу державних фінансів ДУ «Інститут
економіки і прогнозування НАН України», кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник
м. Київ, Україна
Секція 3. Розвиток інформаційних освітніх технологій
«Впровадження діджитал інструментів в освітні процеси»
Горохова Тетяна Вадимівна, Маматова Лейла Шаміліївна
Доповідач: Горохова Тетяна Вадимівна
Доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет», кандидат економічних наук
Доповідач: Маматова Лейла Шаміліївна
старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет», кандидат економічних наук
м. Маріуполь, Україна
Секція 4. Загальна середня освіта
«Перспективні напрямки розробки методики викладання і вивчення для
майбутніх фахівців освіти»
Яценко Володимир Сергійович
Старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки
Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник
м. Київ, Україна
«Соціальне партнерство в освіті»
Харченко Наталія Вікторівна
Завідувач лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання
Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
м. Київ, Україна
«Розробка програмного засобу для підтримки курсу "Я досліджую світ" для
учнів початкових класів Нової Української Школи»
Зімич Ольга Миколаївна
Студентка 6 курсу факультету інформаційних технологій і математики
Волинського національного університету імені Лесі Українки
м. Луцьк, Україна
Секція 5. Професійна освіта
«Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
за дуальною формою здобуття освіти»
Кулалаєва Наталя Валеріївна
В.о. заступника директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент
м. Київ, Україна
«Роль проєктної діяльності у формуванні програм розвитку закладу
професійної освіти»
Самойленко Оксана Анатоліївна, Корзун Олена В’ячеславівна
Доповідач: Самойленко Оксана Анатоліївна
Викладач-методист Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені
І.Я.Франка, доктор педагогічних наук
м. Коростишів, Житомирська обл.
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Секція 6. Вища освіта
«Реформа юридичної освіти в Україні: ключові проблеми та шляхи
впровадження»
Білічак Олена Анатоліївна
Член Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань, доктор
юридичних наук, доцент
м. Київ, Україна
«Вимірювання результатів діяльності ЗВО як інституціональних одиниць
сучасної ринкової економіки»
Вітренко Юрій Миколайович
Провідний науковий співробітник відділу економіки вищої освіти Інституту
вищої освіти НАПН України, кандидат економічних наук, доцент, Заслужений
економіст України
м. Київ, Україна
«Правові регулятори економічної діяльності ЗВО як основа інформаційноаналітичного забезпечення реформування вищої освіти в Україні»
Ворона Вікторія Олексіївна
Старший науковий співробітник відділу економіки вищої освіти Інституту вищої
освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук
м. Київ, Україна
«Modern teaching and learning methods in higher education»
Мельник Наталія Геннадіївна
Доцент кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного
університету, кандидат економічних наук, доцент
м. Тернопіль, Україна
Секція 7. Міжнародний освітній простір
«Проблеми та перспективи формування державної політики у сфері
інтернаціоналізації вищої освіти»
Шаповалова Олена Олександрівна
Директор Українського державного центру міжнародної освіти
м. Київ, Україна
«Програмні інструменти аналізу та візуалізації результатів міжнародного
дослідження PISA»
Вакуленко Тетяна Сергіївна, Мазорчук Марія Сергіївна, Терещенко Василь
Миколайович, Бичко Ганна Олександрівна
Доповідач: Мазорчук Марія Сергіївна
методист відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання
якості освіти, кандидат технічних наук, доцент
м. Київ, Україна
«Українська освіта в європейському просторі»
Затонацька Тетяна Георгіївна, Ставицький Андрій Володимирович
Доповідач: Затонацька Тетяна Георгіївна
Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член
галузевої експертної ради НАЗЯВО, доктор економічних наук
Доповідач: Ставицький Андрій Володимирович
доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
національний експерт з реформування вищої освіти в рамках Болонського
процесу, доктор економічних наук
м. Київ, Україна
«Реформа освітніх мереж в контексті децентралізації»
Власова Валентина Петрівна
Доцент кафедри управління та економіки водного транспорту Державного
університету інфраструктури та технологій, кандидат економічних наук
м. Київ, Україна
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Секція 8. Освіта дорослих
«Розвиток цифрової компетентності андрагога у сфері корпоративної
освіти»
Баніт Ольга Василівна
Провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної
освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор
педагогічних наук, старший дослідник
м. Київ, Україна
Розвиток інформаційних освітніх технологій
«Інноваційний розвиток системи освітнього процесу у ЗВО – проблеми та
перспективи»
Жук Олександр Євгенійович
Аспірант Харківського національного університету імені Василя Каразіна
м.Харків, Україна
Підсумки роботи конференції

