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Демуз Інна Олександрівна,  доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Ewa Pancer-Cybulska,  dr. hab., professor of UE, head of Department of Economic 

Policy and European Regional Studies, Wroclaw University 

of Economics, Wroclaw, (Poland). 

Космеда Тетяна Анатоліївна,  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

україністики Інституту російської і української 

філології Університету імені Адама Міцкевича в 

Познані (Польща).  

Хітов Мітко Михайлов, доктор економіки, кафедра маркетингу і стратегічного 

управління Університету національного і світового 

господарства (Болгарія). 

Мурман Кварацхелія, доктор економічних наук, професор Сухумського 

державного університету, старший науковий 

співробітник Інституту економіки Тбіліського 

державного університету ім. І.В. Джавахішвілі (Грузія). 

Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
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державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія 
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співробітник, директор Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та 
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

5 лютого 2019 року 

 

9.00 – 16.00 – обговорення учасниками конференції надісланих матеріалів 

на сайті університету http://www.phdpu.edu.ua/ у розділі «Наукова діяльність» – 

«Інтернет конференція». 

16.00 – 17.00 – підбиття підсумків конференції.  

 

 

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

 

СЕКЦІЯ 1. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СВІТОВОГО РІВНЯ 

 

Керівник секції: Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, 

доцент 

 

Демуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Цифрове навчання та віртуальна мобільність студентів як інноваційні 

виміри інтернаціоналізації вищої освіти». 

 

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Інтернаціоналізація вищої освіти України: проблеми, перспективи 

розвитку». 

 

Кварацхелія Мурман, доктор економічних наук, професор Сухумського 

державного університету, старший науковий співробітник Інституту економіки 

Тбіліського державного університету ім. І.В. Джавахішвілі. 

«Мир инновационных  технологий и Грузия». 

 

Костик Євгеній Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Сучасні системи обробки даних та особливості їх впровадження в 

освітньому просторі ЗВО». 

 

http://www.phdpu.edu.ua/
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Коцур Сабіна Григорівна, аспірант кафедри педагогіки ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Нормативно-правове регулювання системи вищої освіти Австрії». 

 

Красножон Неоніла Григорівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри документознаства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Україно-латвійські освітні зв’язки в умовах інтернаціоналізації на 

сучасному етапі розвитку (1991-2018 рр.)». 

 

Куций Іван Петрович, доктор історичних наук, доцент кафедри історії 

України, археології та спеціальних галузей історичної науки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

«Українські випускники польських вищих навчальних закладів: проблеми 

реінтеграції в український освітній простір». 

 

Овсієнко Анатолій Миколайович, старший викладач кафедри обліку і 

оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Ключові фактори успішного розвитку систем вищої освіти в Європі». 

 

Pancer-Cybulska Ewa,  dr. hab., professor of UE, head of Department of 

Economic Policy and European Regional Studies, Wroclaw University of Economics, 

Wroclaw, (Poland). 

«The 30 years of Polish economy transformation – expectations and results». 

 

Розсоха Антоніна Павлівна, кандидат педагогічних наук, професор 

кафедри географії, екології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Дудка Інна Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

географії, екології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Носаченко Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри географії, екології та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Освітні екологічні проекти в рамках Еразмус+ та Горизонт 2020: досвід 

і можливості». 

 

Стеценко Дмитро Ігорович, аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Перспективи розвитку національного виховання молоді української 

діаспори в США». 
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Якуба Олександр Володимирович, аспірант кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Інтернаціоналізація вищої освіти: реалії сьогодення». 

 

 

СЕКЦІЯ 2. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ОСВІТИ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

 

Керівник секції: Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, 

доцент 

 

Бурлаков Олексій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Особливості маркетингу освітніх послуг». 
 

Гомотюк Андрій Олександрович, магістр з менеджменту 

Тернопільського національного економічного університету. 

«Інформаційна культура фахівця з маркетингу». 
 

Гула Руслан Володимирович, доктор історичних наук, доцент, професор 

кафедри філософії Харківського національного університету Повітряних сил 

імені Івана Кожедуба. 

«Інформаційне суспільство в процесах глобалізації». 

 

Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Менеджмент освіти в контексті інтеграції України у світовий освітній 

простір». 

 

Ковтун Олександр Вікторович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри менеджменту і практичної психології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Освітній менеджмент: чеський досвід (на матеріалах україно-чеського 

проекту)». 

 

Кучеренко Світлана Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, декан 

фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Розвиток освіти у контексті основних викликів глобалізації». 
 

Леваєва Людмила Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
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університет імені Григорія Сковороди». 

«Пріоритетні напрями розвитку економіки знань». 
 

Малишко Віталіна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, заступник декана 

фінансово-гуманітарного факультету з навчальної роботи ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Інноваційний менеджмент в освіті». 
 

Опольська Алевтина Володимирівна, старший викладач кафедри 

менеджменту освіти та практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Підвищення кваліфікації менеджерів освіти – вітчизняний та 

європейський досвід». 

 

Степашко Володимир Олексійович, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри менеджменту освіти і практичної психології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Технології стратегічного управління розвитком закладів вищої освіти в 

країнах Європейського Союзу». 

 

Чабан Віталій Григорович, кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу Київського 

національного економічного університету ім. В. Гетьмана. 

«Вербальні та невербальні засоби в управлінні персоналом». 

 

 

СЕКЦІЯ 3. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Керівник секції: Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, 

професор 

 

Бігун Олександр Миколайович, здобувач ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Педагогічна підготовка майбутніх учителів у коледжах: сучасні реалії 

та перспективи розвитку». 

 

Бокшиц Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

теорії та методики професійної підготовки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Інтегративний підхід у формуванні професійної компетентності 

майбутніх фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти». 
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Бокшиц Владислав Олегович, магістр природничо-технологічного 

факультету, спеціальність 015 Професійна освіта (охорона праці), ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Індивідуалізація самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти 

при вивчені охорони праці». 

 

Дрок Павло Валерійович, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Перспективи розвитку видавничо-поліграфічної справи в контексті 

професійної освіти». 

 

Животівська Діана Миколаївна, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики професійної підготовки ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Можливості та специфіка застосування проектного методу при 

підготовці майбутніх фахівців у галузі охорони праці». 

 

Іващенко Альона Ігорівна, аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університе імені Григорія Сковороди». 

«Аналіз теоретичних та емпіричних досліджень, присвячених 

професійній рефлексії та саморозвитку студентів». 

 

Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Робота у молодіжних друкованих виданнях як імпульс до професійного 

самовдосконалення студентів спеціальності «Видавничо-поліграфічна справа». 

 

Ісаєнко Тетяна Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

«Ключові пріоритети сучасної професійної освіти». 

 

Каменська Ірина Степанівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Професійне становлення майбутнього педагога у навчальному процесі за 

рахунок педагогічної практики». 
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Кравець Михайло Володимирович, аспірант ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Впровадження краєзнавчої компетентності в професійну підготовку 

майбутніх учителів фізичної культури». 

 

Крикун Валентина Сергіївна, аспірант, викладач кафедри педагогіки, 

теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Дослідження стану сформованості медіаграмотності майбутніх 

учителів іноземної мови початкової школи». 

 

Лаун Сергій Юрійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики професійної підготовки ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Реалізація компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання (охорона праці)». 

 

Левченко Інна Миколаївна, доктор історичних наук, доцент кафедри 

теорії та методики професійної підготовки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Сутнісні характеристики ергономічної компетентності майбутніх 

учителів з охорони праці». 

 

Литвин Андрій Федорович, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри теорії та методики професійної підготовки ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Сучасні проблемні питання викладання дисциплін, пов’язаних з безпекою 

людини у ЗВО України». 

 

Макарчук Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Забезпечення якості професійної освіти у підготовці педагогів нової 

генерації». 

 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Дотримання літературних норм студентами-документознавцями». 
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Новак Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання в умовах європейської кредитно-трансферної 

системи». 

 

Перчук Оксана Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Розвиток професійної освіти в умовах глобалізацій них процесів». 

 

Перчук Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри професійної 

освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди». 

«Особливості формування культури ділового спілкування майбутніх 

фахівців сфери обслуговування в процесі вивчення фахових дисциплін». 

 

Різник В’ячеслав Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Основні суперечності сучасної професійної підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання». 

 

Різник Надія Анатоліївна, старший  викладач кафедри професійної освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

«Інноваційні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання з товарознавства». 

 

Сергійчук Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Психолого-педагогічні засади підготовки педагогів професійного 

навчання». 

 

Соловйова Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті: сучасні 

реалії та перспективи розвитку». 
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Ткаченко Олеся Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Методологічний зміст ефективності управління системою сучасної 

професійної освіти в Україні». 
  

Чабан Галина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку і оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Сучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців 

торговельно-економічного профілю». 

 

Чернякова Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, докторант, 

доцент кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Інформатизація сучасної професійної освіти». 

 

Шаповал Іван Вікторович, аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Свобода особистості в системі освіти європейських країн». 

 

 

СЕКЦІЯ 4. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ ТА АРХІВІСТІВ 

У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Керівник секції: Демуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, 

доцент 

 

Вдовіна Олена Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

старший викладач Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка. 

«Сучасний стан документознавчої освіти в Україні». 

 

Гаращенко Лілія Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

«Роль термінологічної лексики у фаховому мовленні документознавців та 

архівістів». 

 

Грукач Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 
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«Електронна архівна база як складова підготовки фахівців-

документознавців та архівістів у закладах вищої освіти України». 

 

Демуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Інформаційно-аналітична складова професійної компетентності 

майбутніх документознавців». 

 

Дерев’янко Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

«Cучасні орієнтири підготовки майбутніх документознавців». 

 

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Моделі сучасної архівної освіти (історико-архівна та 

соціокомунікаційна): загальна характеристика та тенденції розвитку». 

 

Кардаш Лариса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

ДПУ імені Григорія Сковороди». 

«Інформаційно-комунікаційні технології в теорії та практиці навчання 

майбутніх документознавців». 

 

Костенко Оксана Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Нормативно-правове забезпечення професії архівіста в сучасній 

Україні». 

 

Лисенко Андрій Андрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Зростання ролі вивчення архівознавства в процесі підготовки фахівців з 

документознавства в сучасній вищій школі України». 

 

Мірошніченко Денис Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Сучасні виклики і тенденції професійної підготовки майбутніх 
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документознавців». 

 

Непорожня Ганна Андріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Становлення професійної підготовки документознавців та архівістів в 

Україні». 

 

Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Спеціальні історичні дисципліни в системі підготовки фахівців 

бібліотечної, архівної та музейної справи». 

 

Передерій Ірина Григоріївна, доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

«Реалізація комеморативної функції архівів у епоху інформаційного 

суспільства». 

 

Сіропол Володимир Олександрович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

«Розвиток університетської системи навчання архівістів в сучасній вищій 

школі України». 

 

Ткаченко Тетяна Валентинівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Використання мультимедійних технологій у викладанні архівознавчих 

дисциплін у закладах вищої освіти України». 

 

Тур Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

«Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із 

документознавства та інформаційної діяльності: цілі й завдання». 
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СЕКЦІЯ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Керівник секції: Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

 

Барабаш Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

Глєбова Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

«Інформаційні ресурси бібліотеки закладу вищої освіти як джерело 

розвитку інтелектуального та духовного потенціалу студентів». 

 

Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Використання технологій TED при викладанні комплексу фахових 

дисциплін спеціальності «Документознавство» для мотивації пізнавальної 

діяльності студентів». 

 

Ігнатенко Микола Миколайович, професор, доктор економічних наук, 

завідувач кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Виховання соціальної відповідальності у студентів». 

 

Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри україністики Інституту російської і української філології 

Університету імені Адама Міцкевича в Познані. 

«Феномен інтертекстуальності і плагіат: проекція на навчально-освітню 

й наукову роботу». 

 

Костенко Оксана Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Теоретичні засади формування правової культури майбутнього вчителя 

історії в системі фахової підготовки». 

 

Овсієнко Алла Сергіївна, аспірант кафедри документознавства ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Метафора в мовленні студентів документознавців». 
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Січкаренко Галина Геннадіївна, доктор історичних наук, доцент 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Чинники впливу на рівень вищої освіти». 

 

Телегуз Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри етнології та краєзнавства факультету історичної освіти Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 

«Інноваційні методи навчання при вивченні курсу «Етнографії та етнічної 

історії Європи»». 

 

Телегуз Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України факультету історичної освіти Національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова. 

«Організація викладання дисципліни «Національно-освітній чинник в  

історії України» для майбутніх педагогів-істориків». 

 

Хмельницька Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Проблема підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

формування предметних компетентностей молодших школярів». 

 

Шаравара Тамара Олексіївна, доктор історичних наук, професор 

Полтавської державної аграрної академії. 

«Застосування методу елімінативної індукції у процесі викладання 

дисциплін гуманітарного циклу». 

 

Шимченко Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Самореалізаційний механізм формування педагогічної майстерності як 

запорука ефективного професійно-творчого розвитку особистості 

майбутнього педагога професійного навчання». 

 

 

СЕКЦІЯ 6. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ 

ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА 

ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ 

 

Керівник секції: Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, 

професор 

 

Березанська Ірина Михайлівна, кандидат історичних наук, викладач 

кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
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державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Впровадження інновацій у навчально-виховний процес вищих навчальних 

закладів України у 2002-2014 рр.: історіографія». 

 

Бережна Людмила Валентинівна, старший викладач кафедри педагогіки 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

«Практико-орієнтоване навчання в підготовці майбутніх учителів 

природничого циклу». 

 

Бережний Юрій Миколайович, аспірант ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Колаборативне навчання майбутніх фахівців правоохоронних органів в 

сучасних освітніх закладах». 

 

Білик Надія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства, інформаційної діяльності та українознавства 

Тернопільського національного економічного університету. 

«Інноваційні методи викладання курсу «Корпоративна культура» (на 

прикладі ТНЕУ)». 

 

Богачевська Оксана Миколаївна, магістрантка педагогічного 

факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

«Технологія змішаного навчання в початковій школі». 

 

Великдан Юлія Віталіївна, старший викладач кафедри теорії і методики 

технологічної освіти та комп’ютерної графіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Історико-педагогічні аспекти трансформації активних методів 

трудової підготовки в школах України». 

 

Давідянц Ірина Іванівна, магістрантка педагогічного факультету ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Google середовище як інструмент формування цифрової 

компетентності школярів». 

 

Євтушенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Інноваційні методи підготовки фінансистів: проблеми сьогодення». 
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Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Технологія перевернутого навчання як інноваційний підхід до підготовки 

майбутніх вчителів іноземної мови початкової школи». 

 

Кулик Олена Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Ігрові технології навчання в освіті впродовж життя: проблеми і 

виклики». 

 

Ліпич Тетяна Миколаївна, магістрантка педагогічного факультету ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Використання інтерактивних платформ у початковій школі». 

 

Лісовецька Ірина Юріївна, магістрантка педагогічного факультету ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Kahoot як засіб формування цифрової компетентності у вчителів 

початкової школи». 

 

Лялька Тетяна Сергіївна, магістрантка педагогічного факультету ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Формування комунікативної толерантності засобами інноваційних 

технологій». 

 

Мармуль Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, професор, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

«Інноваційні засади підготовки фахівців з економіки». 

 

Носаченко Тетяна Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри мистецьких дисциплін ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Носаченко Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри географії, екології та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Інтеграція мультимедійних технологій в освітній процес (на прикладі 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»)». 
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Пузенко Анастасія Василівна, магістрантка педагогічного факультету 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

«Інноваційні технології в освіті». 

  

Сєрова Катерина Іванівна, магістрантка педагогічного факультету ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

«Маркетингове управління у чеських школах». 

 

Хомич Валерій Феодосійович, кандидат педагогічних наук, перший 

проректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди».   

«Рейтинг науково-педагогічного працівника: ключові показники 

результативності, ефективності та якості роботи». 

 

Черняков Олексій Олегович, аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Застосування мультимедійних технологій на уроках української мови в 

початковій школі». 

 

Щоголєв Ярослав Юрійович, старший викладач кафедри математики, 

інформатики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

«Хмарні технології у навчанні як одна з основних цифрових 

компетентностей розвитку сучасної освіти в Україні». 

 

 

СЕКЦІЯ 7. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, 

АРХІВОЗНАВСТВА ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА В УМОВАХ 

РОЗВИНУТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Керівник секції: Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник 

 

Алєксєєнко Анна Олександрівна, начальник відділу використання 

інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву 

України. 

«Потреби knowledge-value society в архівній науково-технічній 

документації: шляхи використання документної інформації та трансформація 

функцій архівних установ». 

 

Алєксєєв Сергій Юрійович, кандидат історичних наук, науковий 

співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства. 
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«Документи Національного управління архівів та документації (NARA) 

Сполучених Штатів Америки як джерело з вивчення історії бойових дій 2-ї та 

3-ї танкових груп вермахту в липні 1941 р. на Смоленському напрямку: 

дослідження інформаційного потенціалу». 

 

Балишев Марат Артурович, кандидат історичних наук, директор 

Центрального державного науково-технічного архіву України. 

«Впровадження електронного топографування в архівних установах як 

магістральний напрямок інформатизації архівної справи у галузі забезпечення 

збереженості документів».  

 

Бандура Марина Вікторівна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, в. о. вченого секретаря Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства. 

«Висвітлення проблем архівної освіти і науки в Україні на сторінках 

«Студій з архівної справи та документознавства». 

 

Біловус Леся Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

документознавства, інформаційної діяльності та українознавства 

Тернопільського національного економічного університету. 

«Роль українськомовної періодики української діаспори США у збереженні 

національної пам’яті». 

 

Бойко Віта Федорівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу 

документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи 

та документознавства. 

«Термінологічний стандарт у сфері діловодства й архівної справи». 

 

Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, директор Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства. 

««Концептуальні документи» з розвитку архівної справи сучасної України: 

проблеми підготовки та перспективи реалізації». 

 

Гладиренко Оксана Миколаївна, науковий співробітник відділу 

технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства. 

«Забезпечення гарантованої збереженості архівних документів на 

паперовій основі в архівних установах України: очікування та реалії». 

 

Гомотюк Оксана Євгенівна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства 

Тернопільського національного економічного університету. 

«Символічна репрезентація національної ідентичності української 

діаспори США крізь призму аналізу її періодики». 
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Горбатюк Микола Володимирович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства. 

«Архівні документи як засіб пропаганди і контрпропаганди у мережі 

Інтернет». 

 

Дідух Людмила Валентинівна, кандидат історичних наук, завідувач 

відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства. 

«Організаційна складова процесу формування цифрового фонду 

користування документами Національного архівного фонду». 

 

Дідух Людмила Валентинівна, кандидат історичних наук, заступник 

директора, завідувач відділу технологічного забезпечення архівної справи 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства. 

Гула Оксана Григорівна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства. 

«Дослідження особливостей організації праці й управління в архівних 

установах: теоретичні засади та практичне втілення». 

 

Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

«Організація архівних документів та використання ретроспективної 

інформації». 

 

Залєток Наталія Валеріївна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства. 

«Підходи до довгострокового зберігання цифрових копій фонду 

користування документами НАФ». 

 

Зворський Сергій Леонідович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства. 

«Спільні точки співпраці архівів і бібліотек на сучасному етапі». 

 

Йовенко Наталія Вікторівна, провідний архівіст відділу забезпечення 

доступу до інформації документів Центрального державного електронного 

архіву України. 
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«Актуальні питання створення централізованого фонду користування 

документами НАФ». 

 

Ковтанюк Юрій Славович, кандидат історичних наук, директор 

Центрального державного електронного архіву України. 

«Теоретичні засади реалізації Концепції інформатизації архівної справи в 

Україні». 

 

Кручініна Тетяна Григорівна, начальник відділу формування 

Національного архівного фонду Центрального державного електронного архіву 

України. 

«Документи в електронній формі у складі фондів особового походження». 

 

Мага Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки. 

«Джерелознавчо-інформаційний потенціал документів Національного 

архівного фонду, що зберігаються в Центральному державному архіві 

зарубіжної україніки». 

 

Майстренко Анжела Андріївна, кандидат історичних наук, провідний 

науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-

видавничої діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства. 

«Проблеми виготовлення електронних копій архівних документів в 

Республіці Білорусь». 

 

Мукомела Ірина Богданівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства 

Тернопільського національного економічного університету. 

«Електронні архіви України: проблеми розвитку». 

 

Нарадько Андрій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

«Губернські вчені архівні комісії як осередки збереження та популяризації 

архівної спадщини в Україні». 

 

Нечитайло Валерій Володимирович, приватний підприємець, аспірант 

кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

«Джерела дослідження грошового обігу на території козацької держави 

України-Гетьманщини у 1648-1764 роках». 

 

Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 
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«Правові джерела з історії податкової політики уряду Російської імперії в 

роки Першої світової війни». 

 

Павленко Вікторія Олександрівна, аспірант Центральноукраїнського 

національного технічного університету. 

«Джерела дослідження грошового обігу Наддніпрянської України (1795-

1914 рр.)». 

 

Паламарчук Людмила Василівна, заступник директора Центрального 

державного електронного архіву України. 

«Теоретичні аспекти дослідження питання доступу до архівних 

документів». 
 

Романовський Ростислав Володимирович, завідувач сектора науково-

технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої 

діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства. 

«Світовий досвід організації архівної справи». 

 

Свердлик Зоряна Михайлівна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу документознавства Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства. 

«Застосування аутсорсингу в архівній справі: сучасний стан та 

перспективи».  

 

Стаднік Анастасія Олександрівна, старший науковий співробітник 

сектору науково-технічної інформації відділу науково-інформаційної та 

редакційно-видавничої діяльності Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства. 

«Місце архівних установ України в розбудові інформаційного суспільства в 

Україні в період 2009-2018 рр.». 

 

Ткаченко Віктор Миколайович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач науково-дослідним сектором Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

«Матеріали фонду «Волинський краєзнавчий музей» в АНФРФ ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського НАН України як джерело дослідження писанкарства 

початку ХХ ст.». 

 

Чернятинська Юлія Геннадіївна, начальник відділу забезпечення 

збереженості та обліку документів Центрального державного електронного 

архіву України. 

«Проблемні питання віднесення документів в електронній формі до 

Національного архівного фонду». 
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Чижова Олена Валеріївна, директор Центрального державного архіву-

музею літератури і мистецтва України. 

«Документи особового походження відомих діячів української 

національної культури, що надходять на зберігання до Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України: джерельно-

інформаційний потенціал». 

 

Шкіра Микола Володимирович, завідувач науково-дослідного відділу 

«Музей народного сухопутного транспорту Середньої Наддніпрянщини» 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Шкіра Людмила Миколаївна, завідувач науково-дослідного відділу 

«Музей народного сухопутного транспорту Середньої Наддніпрянщини» 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

«Історія роду Іващенків із села Лецьки Переяслав-Хмельницького району 

Київської області». 

 

Шпортун Оксана Іванівна, аспірант кафедри суспільних наук, 

інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного 

технічного університету. 

«Джерела дослідження історії Казенних палат в Наддніпрянській 

Україні». 

 

Щербак Микола Григорович, голова Спілки архівістів України, доктор 

історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей 

історичної науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

«Проблеми застосування в історичних дослідженнях окремих положень 

Закону України «Про захист персональних даних»».  

 

Щербак Надія Олександрівна, доктор історичних наук, професор 

кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права 

Київського інституту інтелектуальної власності та права. 

«Методологічні проблеми удосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності та дотримання авторського права».  

 

Юрченко Ольга Андріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії та документознавства Національного авіаційного університету. 

«Документаційне забезпечення діяльності центрів соціального 

обслуговування як відділів захисту населення». 
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