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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

5 квітня 

9.00-10.00  Реєстрація учасників конференції 

10.00-10.15  Відкриття конференції. Вітальні слова (ауд. 307) 

10.15 -12.00  Пленарне засідання конференції (ауд. 307) 

12.00-12.30  Перерва 

12.30-16.30  Робота в секціях: 

Секція 1. Гідна праця та економічне зростання(ауд. 406) 

Секція 2. Зменшення нерівності в країні та між країнами  

(ауд. 302) 

Секція 3. Правові аспекти становлення миролюбного та 

відкритого суспільства (ауд. 518) 

Секція 4. Якісна освіта впродовж життя  (ауд. 519) 

 

6 квітня 

10.00-12.00  Круглий стіл «Вища освіта для сталого розвитку. Як 

осучаснити підходи до навчання?» (ауд. 302)  

12.30-14.00  Підведення підсумків конференції (ауд. 302) 

 

 

 

Електронну збірку матеріалів конференції розміщено на сайті Академії 

праці, соціальних відносин і туризму: 

https://www.socosvita.kiev.ua/conference04_17 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.socosvita.kiev.ua%2Fconference04_17&h=ATMtCFh0yLzhGmen0-bE67qbn8FntslPQSPpeq0mTiS588lgVPKJvA4VgBCHE7zgur4Jj2QGwTD2eqc8xtaRw1rF0DLwcLkhTXjShv4OU7zPn1bhqJgYsC60NLbc0ikHF7pNbai8
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Відкриття конференції. Вітальні слова 
 

 

 

 

Пленарне засідання 
 

Модератор – докт.політ.наук, проректор з наукової роботи Академії 

праці, соціальних відносин і туризму Семигіна Тетяна Валеріївна 

 

 

Cвітові тенденції у просуванні цілей сталого розвитку  

Сахарук Тетяна Валеріївна, голова правління громадської спілки 

«Мережа Глобального договору ООН в Україні» 
 

Сталий розвиток і сучасна парадигма освіти 

Буяшенко Вікторія Василівна, ректор та професор Академії праці, 

соціальних відносин і туризму, докт.філос.наук, професор 

 

Ефективна антикорупційна політика як передумова сталого розвитку в 

Україні  

Світличний Олександр Петрович, професор кафедри цивільного і 

господарського права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, докт.юрид.наук, доцент 
 

Банківська діяльність і сталий розвиток: як впроваджується зелений 

банкінг 

Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувачка кафедри фінансів Академії 

праці соціальних відносин і туризму, канд.екон.наук, доцент 

Гуляєва Людмила Петрівна, доцент кафедри фінансів Академії праці 

соціальних відносин і туризму, канд.екон.наук, доцент 
 

Ціннісні вподобання сучасної молоді України 

Дмитрук Наталія Анатоліївна, директор департаменту соціологічних 

досліджень ЦНСД «Омега», старший викладач кафедри соціології та 

суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму 

  



4 

Секція 1. Гідна праця та економічне зростання 
 

Співголови – докт.екон.наук, професор Корчинська Олена Антонівна, 

докт.екон.наук, професор Чорнодід Ігор Степанович 

Секретар – старший викладач Літвін Олена Генадіївна 
 

 

1. Диверсифікація українського експорту молочної продукції 

Бабічева Олена Іванівна, доцент кафедри маркетингу Академії праці 

соціальних відносин і туризму, канд.екон.наук 
 

2. Перспективи використання енергетичної деревини в міських умовах 

Балджи Марина Дмитрівна, завідувачка кафедри економіки та 

планування бізнесу Одеського національного економічного 

університету, докт.екон.наук, професор 
 

3. Роль хімічних засобів захисту рослин в інтенсифікації аграрного 

виробництва 

Василенко Людмила Василівна, аспірант ННЦ «Інститут аграрної 

економіки» 
 

4. Роль фермерських господарств в аграрній економіці України 

Голубєв Андрій Володимирович, аспірант кафедри економіки 

підприємства та менеджменту Академії праці соціальних відносин і 

туризму 
 

5. Трансформація фінансового сектору Європейського Союзу: на шляху до 

сталої фінансової системи 

Гуляєва Людмила Петрівна, доцент кафедри фінансів Академії праці 

соціальних відносин і туризму, канд.екон.наук, доцент 
 

6. Чинники структурних змін стану та розвитку туристичної сфери 

Донцов Олександр Олександрович, доцент кафедри спеціальних 

туристичних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і 

туризму, канд.геогр.наук 
 

7. Підходи до формування ефективної маркетингової стратегії 

Жук Оксана Іванівна, старший викладач кафедри маркетингу Академії 

праці соціальних відносин і туризму  
 

8. Проблеми реалізації стратегії інноваційного розвитку України 

Карпенко Наталія Володимирівна, доцент кафедри економіки 

підприємства та менеджменту Академії праці соціальних відносин і 

туризму, канд.екон.наук, доцент 

  



5 

9. Макроэкономическая и структурнаяполитика в Республике Беларусь 

Колесников Сергей Дмитриевич, директор Гомельского филиала 

Международного университета «МИТСО»,канд.экон.наук, доцент 

Матяс Александр Анатолиевич, доцент Полесского государственного 

университета (г. Пинск, Республика Беларусь), канд.экон.наук, доцент 
 

10. Сучасні інформаційні технології у маркетинговій діяльності банків 

України 

Корчинська Олена Антонівна, завідувачка кафедри маркетингу 

Академії праці соціальних відносин і туризму, докт.екон.наук, доцент 
 

11. Розвиток консалтингових та сертифікаційних послуг в Україні 
Лесюк Тетяна Петрівна, доцент кафедри соціології та суспільних 

наук Академії праці, соціальних відносин і туризму 

 

12. Проблеми сталого розвитку сільських територій України 

Літвін Олена Геннадіївна, старший викладач кафедри економіки 

підприємства та менеджменту, Академії праці соціальних відносин і 

туризму  
 

13. Рекреаційні комплекси України, умови їх створення 

Мархонос Світлана Миколаївна, доцент Національного авіаційного 

університету, канд.геогр.наук 

Турло Наталія Платонівна, доцент кафедри економіки підприємства та 

менеджменту, Академії праці соціальних відносин і туризму, 

канд.екон.наук, доцент 
 

14. Забезпечення продуктивної зайнятості 

Мельянков Віталій Сергійович, студент юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

15. Міжнародні інструменти досягнення цілей сталого розвитку та 

Паризької угоди в розрізі енергетики, що актуальні на національному рівні 

України 

Мороз Оксана Вячеславівна, головний спеціаліст департаменту 

стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України, канд.фіз.-мат. наук, 

старший науковий співробітник 
 

16. Медичне страхування: закордонний досвід 

Нога Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри фінансів 

Академії праці соціальних відносин і туризму 
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17. Влияние эффективности формирования и использования финансовых 

ресурсов банка на финансовые результаты его деятельности 

Очкольда Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры 

экономики и финансов Гомельского филиала Международного 

университета «МИТСО» 

Рысева Ксения Вячеславовна, Шитикова Светлана Федоровна, 

студентки Гомельского филиала Международного университета 

«МИТСО» 
 

18. Політика енергоефективності як чинник консолідації суспільства 

Перегуда Євген Вікторович, завідувач кафедри політичних наук 

Київського національного університету будівництва і архітектури, 

докт.політ.наук, професор 
 

19. Структурні зрушення в зайнятості населення України 

Петренко Володимир Максимович, старший викладач кафедри 

економіки підприємства та менеджменту Академії праці соціальних 

відносин і туризму 
 

20. Навигационная система инвестицийв санаторно-курортном сегменте 

туристической отрасли: практическое применение 

Ракитская Анна Александровна, старший преподаватель кафедры 

экономики и финансов Гомельского филиала Международного 

университета «МИТСО» 
 

21.Особливості комплексу маркетингу птахівничих підприємств 

Руденко Марина Миколаївна, аспірантка кафедри маркетингу та 

міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Буряк Руслан Іванович, доцент кафедри маркетингу Академії праці 

соціальних відносин і туризму, докт. екон. наук, доцент 
 

22. Дефініція якості у менеджменті вітчизняних підприємств сфери 

туризму 

Сидоренко Ірина Олексіївна, доцент кафедри економіки підприємства 

та менеджменту Академії праці соціальних відносин і туризму, 

канд.екон.наук,доцент 
 

23. Теоретичні основи дослідження дефініції «земельно-ресурсний 

потенціал» 

Сидорук Борис Орестович, докторант ННЦ «Інституту аграрної 

економіки», канд.екон.наук, старший науковий співробітник 
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24. Соціальна відповідальність як інструмент досягнення сталого 

(збалансованого) розвитку держави 

Сіренко Наталя Миколаївна, завідувачка кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Миколаївського національного 

аграрного університету, док.екон.наук, професор 

Бурковська Алла Валентинівна, доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Миколаївського національного аграрного 

університету, канд.екон.наук, доцент 

Лункіна Тетяна Іванівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Миколаївського національного аграрного 

університету, канд.екон.наук, доцент 
 

25. Готельний брендинг як ефективна складова комплексу маркетингових 

комунікацій сучасного готелю 

Сокол Тетяна Георгіївна, завідувачка кафедри спеціальних 

туристичних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і 

туризму, канд.пед.наук, доцент 

Тищенко Аліна Сергіївна, студентка факультету економіки, соціальних 

технологій і туризму Академії праці, соціальних відносин і туризму 
 

26. Вплив макроекономічної нестабільності на формування механізму 

державного антикризового регулювання банківської системи 

Стадник Антон Сергійович, аспірант кафедри управління 

національним господарством та економічної політики Національної 

академії державного управління при Президентові Україні 
 

27. Розвиток зеленого банкінгу в Україні 

Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувачка кафедри фінансів Академії 

праці соціальних відносин і туризму, канд.екон.наук, доцент 
 

28. Медична бідність: нові виклики для України 
Чала Ніна Дмитрівна,професор кафедри маркетингу та управління 

бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», 

докт. наук з держ.управл., доцент 
 

29. Місце України в міжнародних рейтингах та індексах 

Чорнодід Ігор Степанович, завідувач кафедри економіки 

підприємства та менеджменту Академії праці соціальних відносин і 

туризму, докт.екон.наук, доцент 
 

30. Технології «knowledge management» в діяльності вітчизняних 

підприємств 

Шолудченко Сергій Васильович, доцент кафедри маркетингу Академії 

праці, соціальних відносин і туризму, канд.екон.наук, доцент 
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31. Основи методологічних підходів при проведенні оцінки сталого 

розвитку 

Ярмоленко Юлія Олександрівна, доцент кафедри маркетингу Академії 

праці, соціальних відносин і туризму, канд.екон.наук 

 

 

Секція 2. Зменшення нерівності в країні та між країнами 
 

Голова – докт. політ.наук, професор Співак Віктор Миколайович 

Секретар – к.істор.н., доцент Сапєлкіна Злата Петрівна 

 
 

1. Мультикультурализм: pro&contra 

Айзенштадт Александр Львович, профессор Гомельского филиала 

Международного университета «МИТСО», канд.истор.наук, доцент  
 

2. Інтегровані соціальні служби у побудові миролюбного й відкритого 

суспільства 

Албул Ірина Володимирівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманского державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, канд.пед.наук, доцент 
 

3. Проблеми соціально-економічної адаптації внутрішньо переміщених осіб 

Балдинюк Олена Дмитрівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, канд.пед.наук, доцент 
 

4. Проблеми людей похилого віку 

Бондаренко Галина Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, канд.пед.наук, доцент 
 

5. Соціальна відповідальність як передумова сталого розвитку 

Булавін Демид Геннадійович, аспірант кафедри соціології та 

суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму 
 

6. Суспільна злагода як гарантія сталого розвитку 

Буяшенко Вікторія Василівна, ректор та професор кафедри соціології 

та суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму, 

докт.філос.наук, професор  
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7. Зростання добробуту та суспільна гармонія як складова сталого 

розвитку 

Галагуз Ірина Вікторівна, доцент кафедри соціології та суспільних 

наук Академії праці, соціальних відносин і туризму, канд.істор.наук 
 

8. Використання режисури соціальних ігор у формуванні суспільної 

гармонії 

Горпинич Ольга Валеріївна, доцент кафедри економіки і соціальних 

технологій Державного університету телекомунікацій, 

канд.філос.наук, доцент 
 

9. Надання гендерно-орієнтованих послуг у межах програм та інтервенцій 

цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Дмитрук Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри соціології 

та суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму 
 

10. Менеджмент соціальної роботи: теоретичний аспект 

Коляда Наталія Миколаївна, завідувач кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Уманского державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, докт.пед.наук, професор 

Левченко Наталія Володимирівна, викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, канд.пед.наук 
 

11. Соціальна підтримка вимушених переселенців жіночої статі в сучасній 

Україні 

Коляда Тетяна Василівна, старший викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, канд.пед.наук 
 

12. Європейські практики у формуванні та реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення 

Кравцов Сергій Олександрович, доцент кафедри соціології та 

суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму, 

канд.соціол.наук 
 

13. Соціально-психологічна підтримка студентів в умовах ВНЗ 

Кравченко Оксана Олексіївна, декан факультетуту соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені ПавлаТичини, канд.пед.наук, доцент 
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14. Соціальний портрет найуразливіших сімей внутрішньо переміщених 

осіб, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України 

Лютий Вадим Петрович, доцент кафедри соціальної роботи та 

практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, 

канд.пед.наук, доцент 
 

15.Реалізація рівних прав у сфері зайнятості та професійної діяльності в 

Україні 

Поплавська Оксана Миколаївна, заступник начальника відділу ПАТ 

«Українська залізниця», канд.екон.наук, доцент 
 

16. Місце релігійного фактору в системі пріоритетів сталого розвитку 

Сапєлкіна Злата Петрівна, доцент кафедри соціології та суспільних 

наук Академії праці, соціальних відносин і туризму, канд.істор.наук, 

доцент 
 

17. Завдання соціальної роботи у контексті цілей сталого розвитку 

Семигіна Тетяна Валеріївна, проректор з наукової роботи, професор 

кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, 

соціальних відносин і туризму, докт.політ.наук, доцент 
 

18. Зростання нерівності в країнах та між країнами – загрозлива тенденція 

глобального розвитку 

Співак Віктор Миколайович, завідувач кафедри соціології та 

суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму, 

докт.політ.наук, професор 
 

19. Сутність соціального захисту населення у сучасній інтерпретації 

Стожок Людмила Григорівна, здобувач Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, канд.екон.наук 
 

20. Інтерпретація понять культура та субкультура бідності 

Філь Ганна Василівна, старший викладач кафедри соціології та 

суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму 
 

21. Україна без бідності – першочергова ціль вітчизняного сталого 

розвитку 

Юрженко Лілія Вікторівна, доцент кафедри соціології та суспільних 

наук Академії праці, соціальних відносин і туризму, канд.соціол.наук, 

доцент 
 

22. Концептуальні основи дослідження управління закладами системи 

соціального захисту населення в Україні 

Ярошенко Алла Олександрівна, завідувачка кафедри соціальної 

політики Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова, докт.філос.наук, професор 
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Секція 3. Правові аспекти становлення  

миролюбного та відкритого суспільства 

 
Співголови – канд.юрид.наук, професор Демський Едуард Францович, 

канд.юрид.наук, професор Кравченко Віктор Володимирович 

Секретар – старший викладач Третяк Світлана Миколаївна 

 

 

1. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности 

Абулкаирова Ботагоз Темирбулатовна, старший преподаватель 

кафедры правовых дисциплин Казахской Академии труда и 

социальных отношений 
 

2. Особенности досудебного производства по делам в отношении 

несовершеннолетних 

Бапанова Тогжан Талгаткызы, старший преподаватель кафедры 

правовых дисциплин Казахской Академии труда и социальных 

отношений 

Айдабосын Саида Наурызбайқызы, магистрант Казахской Академии 

труда и социальных отношений 
 

3. Послуги з сурогатного материнства: цивільно-правовий аспект та 

проблематика законодавчого регулювання 

Басай Наталя Михайлівна, завідувачка кафедри цивільного та 

трудового права Академії праці, соціальних відносин та туризму, 

канд.юрид.наук 
 

4. О некоторых вопросах манипулирования на рынке ценных бумаг по 

уголовному законодательству Республики Казахстан 

Бижанова Айгуль Рабхановна, профессоркафедры правовых 

дисциплин Казахской Академии труда и социальных отношений, 

докт.юрид.наук, профессор 
 

5. Уполномоченный по правам человека Республики Беларусь: 

полномочия и формы реагирования 

Брилёва Вероника Александровна, заведующая кафедрой правоведения 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», 

канд.юрид.наук, доцент 
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6. Аналіз законодавчих змін у сфері адміністративних послуг у 2016 році 

Власов Андрій Олександрович, старший викладач кафедри 

конституційного, адміністративного і фінансового права Академії 

праці, соціальних відносин та туризму 
 

7. Інститут контролю у сфері поводження з побутовими відходами 

Гаврилюк Олександр Миколайович, здобувач Науково-дослідного 

інституту публічного права 
 

8. Механізм адміністративно-правового регулювання запобігання та 

протидії корупції в Україні 

Данченко Руслан Олегович, аспірант Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 
 

9. Заходи процесуального забезпечення провадження у справах про 

застосування санкцій до юридичних осіб: постановка проблеми 

Демський Едуард Францович, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.юрид.наук, професор 
 

10. Проблеми кваліфікації правопорушень у сфері господарювання 

Демський Олександр Сергійович, аспірант Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 
 

11. Класифікація санкцій у конституційному праві 
Домбровська Оксана Валентинівна, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.юрид.наук, доцент 
 

12. Особливості застосування санкцій до юридичних осіб за порушення у 

сфері господарювання 
Дураєва Наталія Василівна, старший викладач кафедри 

конституційного, адміністративного та господарського права Академії 

праці, соціальних відносин і туризму 
 

13.Аналіз рішень ЄСПЛ щодо прав профспілок 

Жук Лариса Борисівна, старший викладач кафедри природничо-

гуманітарних та інформаційних дисциплін Ужгородського 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
 

14. Проблемні питання правового забезпечення функціонування офіційних 

сайтів органів місцевого самоврядування 

Журавель Ярослав Володимирович, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.юрид.наук, доцент 

  



13 

15. Суб’єкти створення судового прецеденту 

Завидняк Володимир Іванович, доцент кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і 

туризму, канд.юрид.наук, доцент 
 

16. Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт запобігання 

корупції 
Завидняк Ірина Олександрівна, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.юрид.наук, доцент 
 

17. Екологічні правопорушення як підстава юридичної відповідальності 
Корнєєв Антон Юрійович, аспірант Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 
 

18. Окремі правові аспекти формування спроможних (об’єднаних) 

територіальних громад 
Кравченко Віктор Володимирович, професор кафедри 

конституційного, адміністративного та господарського права Академії 

праці, соціальних відносин і туризму, канд.юрид.наук, професор 
 

19. Правове регулювання комерційної таємниці в Україні 

Кравченко Олександр Миколайович, аспірант Академії праці, 

соціальних відносин і туризму 
 

20. Методологические подходы совершенствования криминологической 

политики профилактики насилия 

Лановенко Ігор Ігоревич, доцент кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і 

туризму, канд.юрид.наук, доцент 
 

21. Стан та основні проблеми українського конституціоналізму на 

сучасному етапі 
Лебідь Тетяна Іванівна, аспірантка Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 
 

22. Уповноважений Верховної Ради України у механізмі гарантування 

прав людини 
Майданник Олена Олексіївна, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, докт.юрид.наук, професор 
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23. Корупція серед державних службовців: реалії сьогодення, шляхи 

запобігання 

Мельник Олег Олександрович, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.юрид.наук, доцент 
 

24. Особливості, проблеми та перспективи здійснення антикорупційної 

політики в Україні на сучасному етапі 

Мельник Олександр Миколайович, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.наук з держ.упр., доцент 
 

25. Міжнародні економічні відносини: історико-правові аспекти 
Настюк Андрій Анатолійович, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.юрид.наук 
 

26. Актуальные вопросы содержания брачного договора в контексте 

сравнительно-правового анализа законодательства различных государств 
Омельянович Елена Николаевна, старший преподаватель Гомельского 

филиала Международного университета «МИТСО» 
 

27. Пріоритетні напрями подолання корупції у митній сфері 

Оніщик Юрій Віталійович, завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, докт.юрид.наук, доцент 
 

28. Судовий розгляд трудових спорів в Україні: проблеми та шляхи їх 

вирішення 

Пружанська Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри цивільного 

та трудового права Академії праці, соціальних відносин і туризму 

 

29. Понятие и система вещных прав лиц, не являющихся собственниками 

Рашева Гульнур Койшыновна, старший преподаватель кафедры 

правовых дисциплин Казахской Академии труда и социальных 

отношений 
 

30. Поняття шлюбу за розрахунком в Україні: правові аспекти 
Римаренко Ігор Васильович, старший викладач кафедри цивільного та 

трудового права Академії праці, соціальних відносин та туризму 
 

31. Адміністративний процес в інституті охорони права інтелектуальної 

власності 
Світличний Олександр Петрович, професор кафедри цивільного і 

господарського права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, докт.юрид.наук, доцент 
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32. Реформа МВС в аспекті кадрового питання та стану боротьби зі 

злочинністю 
Скрипник Руслан Вячеславович, аспірант Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 
 

33. Необхідна оборона – конституційне право громадянина 

Тітов Микита Микитович, професор кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин та 

туризму, канд.юрид.наук, доцент  
 

34. Створення ефективних і прозорих органів місцевого самоврядування в 

Україні як умова побудови відкритого суспільства 

Третяк Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри 

конституційного, адміністративного та господарського права Академії 

праці, соціальних відносин і туризму 
 

35. Причини та наслідки корупції в органах влади 

Філіпенко Тетяна Вячеславівна, професор кафедри цивільного та 

господарського права Донецького юридичного інституту МВС 

України, докт.наук з держ.управл., професор 
 

36. Правові основи збору та обробки персональних даних 

Ховпун Олексій Сергійович, завідувач кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і 

туризму, канд.юрид.наук 
 

37. Про недотримання на практиці положень Закону України                          

«Про зайнятість населення» 

Циганчук Наталія Антонівна, доцент кафедри цивільного та 

трудового права Академії праці, соціальних відносин і туризму, 

канд.юрид.наук, доцент 
 

38.Деякі аспекти депеналізації у кримінально-виконавчій політиці України 
Штиря Богдан Володимирович, старший викладач кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, 

соціальних відносин та туризму 
 

39. Кримінально-правовий захист особи у світлі євроінтеграційних вимог 

Яра Олена Сергіївна, декан юридичного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

канд.юрид.наук, доцент 
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Секція 4. Якісна освіта впродовж життя 
 

Співголови – к.псих.н., доц. Бондар Світлана Іванівна,  

д.пед.н. Бабушко Світлана Ростиславівна 

Секретар – к.пед.н., доц. Дітковська Леся Анатоліївна 

 

 

1. Професійний розвиток фахівців у контексті освіти упродовж життя 

Бабушко Світлана Ростиславівна, завідувачка кафедри педагогіки та 

методики професійного навчання Київського національного 

університету технологій та дизайну, докт.пед. наук, професор 
 

2. Mind Map in Teaching 

Барабаш Юлія Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов 

та інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, 

соціальних відносин і туризму 
 

3. Направления развития высшего образования в современных условиях в 

Республике Беларусь 

Богуш Василий Васильевич, заведующий кафедрой экономики и 

финансов Гомельского филиала Международного университета 

«МИТСО», кандидат экономических наук, доцент  

 

4. Програми підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні 

вищої освіти у Великобританії 

Бойко Оксана Михайлівна, старший викладач Школи соціальної 

роботи ім. Володимира Полтавця Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 
 

5. The Principle of Сonsciousness in Foreign Language Learning 

Бондар Світлана Іванівна, завідувачка кафедри іноземних мов та 

інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.псих.наук, доцент 
 

6. Сучасні моделі учнівського та студентського самоврядувань України як 

результат накопичення досвіду США 

Бочарова Ірина Василівна, доцент кафедри іноземних мов Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 

канд.філол.наук, доцент 
 

Нотевський Євгеній Вячеславович, студент Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана 
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7. Здоровий спосіб життя іноземних студентів основних факультетів ВНЗ: 

проблеми і перспективи 

Гладир Яна Станіславівна, старший викладач кафедри фізичної 

культури та методики її викладання Криворізького державного 

педагогічного університету, канд.філол.наук 

Андріанов Тарас Вадимович, викладач кафедри фізичної культури та 

методики її викладання Криворізького державного педагогічного 

університету 
 

8. Гендерна культура педагога та гендерна чутливість 

Голубєва Марія Олександрівна, доцент кафедри психології та 

педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», канд.пед.наук, доцент 

Ковальчук Ольга Сергіївна, студентка Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 
 

9. Правовий аспект державного управління інклюзивною дошкільною 

освітою в Україні 

Грищенко Ганна Анатоліївна, головний спеціаліст відділу дошкільної 

освіти Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України, аспірантка кафедри управління 

освітою Національної академії державного управління при 

Президентові України 

 

10. Detection of Academic Plagiarism as a Way to Ensure the University 

Educational Quality 

Дітковська Леся Анатоліївна, доцент кафедри іноземних мов та 

інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.пед.наук, доцент 
 

11. Мова й культура в контексті участі університетів у побудові 

миролюбного й відкритого суспільства 

Єршова Людмила Михайлівна, головний науковий співробітник ІПТО 

НАПН України, докт.пед.наук, доцент 
 

12. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з 

іноземної мови за професійним спрямуванням 

Жулківська Алла Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних 

мов Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана 
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13. Виклики запровадження третього рівня вищої освіти з соціальної 

роботи 

Карагодіна Олена Геннадіївна, завідувачка кафедри соціальної роботи 

та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і 

туризму, докт.мед.наук, професор 

Пожидаєва Оксана Володимирівна, доцент кафедри соціальної роботи 

та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і 

туризму, канд.пед.наук 
 

14. Improvement of Educational Skills During the Life and Employment in 

Tourism 

Крицька Iрина Анатолііївна, старший викладач кафедри іноземних 

мов та інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, 

соціальних відносин і туризму 
 

15. Концепт академічної грамотності в системі вітчизняної освіти 

Лавриненко Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри іноземних 

мов Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана 
 

16. Забезпечення якості освіти як першочергова проблема державного 

управління освітою в Україні 

Лукіна Тетяна Олександрівна, професор кафедри управління освітою 

Національної академії державного управління при Президентові 

України, докт.наук з держ.упр., професор 

 

17. Впровадження нових форм здобуття освіти 

Малінко Олена Григорівна, старший викладач кафедри іноземних мов 

Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана 
 

18. Складові елементи гендерно-чутливого навчання 

Муляр Галина Володимирівна, викладач Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, канд.істор.наук 

Шуст Ганна Петрівна, викладач Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка 
 

19. Коммуникация как социальный процесс  

Петровська Світлана Петрівна, старший викладач кафедри 

іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Академії 

праці, соціальних відносин і туризму 
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20. Актуальність інтеграції медіаосвітніх технологій до професійної 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи 

Приходькіна Наталія Олексіївна, доцент кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Університету менеджменту освіти 

НАПН України, канд.пед.наук, доцент 
 

21. Зміна парадигми професійної підготовки фахівців туристичної сфери 

України в умовах трансформацій ринку праці в сучасному туризмі 

Сокол Тетяна Георгіївна, завідувачка кафедри спеціальних 

туристичних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і 

туризму, канд.пед.наук, доцент 
 

22. Підготовка викладачів на курсах підвищення кваліфікації до 

впровадження системи інтенсивного навчання 

Стрельніков Віктор Юрійович, завідувач кафедри педагогіки та 

суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі, 

докт.пед.наук, професор 

 

23. Main Aspects of Speaking Activity at English Lessons 

Тетерук Світлана Петрівна, доцент кафедри іноземних мов та 

інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, канд.псих.наук, доцент 
 

24. Роль та особливості тексту іноземної мови в освіті упродовж життя 

Федоренко Наталія Євгенівна, викладач вищої категорії Київського 

технікуму готельного господарства 
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Круглий стіл  

«Вища освіта для сталого розвитку.  

Як осучаснити підходи до навчання?» 

 

Модератор – канд.фіз-мат.наук, проректор з науково-педагогічної роботи 

Академії праці, соціальних відносин і туризму Коваленко Сергій Миколайович 

 

Питання для дискусії 

1. Чого навчати?  Як навчати? Вічні питання, що стоять перед вчителем. 

 

2. Пріоритетні завдання вищої освіти в світлі концепції сталого розвитку: 

- гуманістична чи фахова складова? 

- фундаментальні чи професійно орієнтовані знання? 

- обов’язковість чи варіативність? 

- автономія чи централізація? 

- консерватизм чи реформаторство (інноваційність)? 
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