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Офіційне відкриття (Сергій Лондар)
Вітання учасникам ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення»
Селецький Артур Миколайович
Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації
Колебошин Сергій Валерійович
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та
інновацій
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
«Підходи до створення системи освітніх управлінських індикаторів розвитку
освіти в Україні»
Рогова Віра Борисівна
Заступник Міністра освіти і науки України
м. Київ, Україна
«Цифровізація як інструмент удосконалення сучасного управління системою
освіти»
Лондар Сергій Леонідович
Директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики», доктор економічних наук,
професор
м. Київ, Україна
«Вимоги ринку праці України до освіченості працівників»
Ковтунець Володимир Віталійович
Заступник голови Національного агентства кваліфікацій, кандидат фізикоматематичних наук
м. Київ, Україна
«Науково обґрунтовані та відповідно профінансовані реформи сфери науки
та освіти – запорука успішного розвитку держави»
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

11.20
(дискусія
5 хвилин)

«Проблеми розроблення стандартів третього рівня вищої освіти»
Бахрушин Володимир Євгенович
Професор Національного університету «Запорізька політехніка», доктор фізикоматематичних наук, професор
м. Запоріжжя, Україна

11.35
(дискусія
5 хвилин)

«Expert environment of study programs accreditation in Ukraine:
case of NAQA»
Затонацька Тетяна Георгіївна
Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член
галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти, доктор економічних наук
м. Київ, Україна

11.50
(дискусія
5 хвилин)

«On-line vs Off-line у вищій освіті: вчасно vs традиційно»
Харламова Ганна Олексіївна
Доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, доцент
м. Київ, Україна
Перерва 10 хвилин

«Цифровізація освіти і пандемія: від дистанційної освіти до розумної освіти»
Раков Сергій Анатолійович
Головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої
аналітики», доктор педагогічних наук, доцент
м. Київ, Україна
12.30
«Сучасні моделі реформування дослідницької діяльності українських ЗВО»
(дискусія
Жиляєв Ігор Борисович
5 хвилин)
Головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
м. Київ, Україна
12.45
«Напрями розвитку державного фінансування вищої і професійно-технічної
(дискусія
освіти крізь призму трансформацій фіскального простору»
5 хвилин)
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
13.00
«Реформування системи освіти України з метою забезпечення практичними
(дискусія
навиками здобувачів освіти через впровадження компетентностей професій у
5 хвилин)
стандарти професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти»
Ваврін Максим Ростиславович
Викладач освітньої програми «Етика-Політика-Економіка» Українського
католицького університету, кандидат економічних наук
м. Львів, Україна
13.15
«Розвиток глобальних компетентностей українських учнів у закладах освіти
(дискусія
за результатами PISA-2018»
5 хвилин)
Мазорчук Марія Сергіївна
Доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат
технічних наук
м. Харків, Україна
13.30
«Основні дилеми формування програм бізнес-освіти та бізнес-тренінгів:
(дискусія
досвід США»
5 хвилин)
Кісь Святослав Ярославович
Професор кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, доктор економічних наук,
професор
м. Івано-Франківськ, Україна
13.45
«Основні напрями вдосконалення системи бізнес-освіти в Україні»
(дискусія
Яцюк Олег Степанович
5 хвилин)
Асистент кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
14.00
«Освіта дорослих в умовах пандемії COVID-19»
(дискусія
Самойленко Оксана Анатоліївна
5 хвилин)
Викладач соціально-економічних дисциплін Коростишівського педагогічного
фахового коледжу імені І.Я.Франка, доктор педагогічних наук
м. Коростишів, Україна
ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ. ПІДСУМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
12.15
(дискусія
5 хвилин)

Модератори:
Литвинчук Андрій Олександрович, заступник директора науково-проектної роботи та IT ДНУ «Інститут
освітньої аналітики», кандидат економічних наук
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

