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Шановний учаснику конференції! 

Запрошуємо Вас до участі в XLI Міжнародній науково-

методичній конференції «Якість вищої освіти: сучасні 

тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності 

вищого навчального закладу», що відбудеться 18–19 лютого 

2016 року. 

 

Оргкомітет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

18 лютого 

10:00−13:00 – перше пленарне засідання (конференц-зал № 2). 

14:00–18:00 – робота круглих столів. 

19 лютого 

10:00–11:00 – робота круглих столів.  

12:00 − заключне пленарне засідання і прийняття рекомендацій (зал 

засідань, ауд. 302). 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на: 

 пленарному засіданні – до 30 хв; 

 засіданнях круглих столів – до 15 хв. 

Виступ з обговорення доповідей – до 5 хв. 

 

XLI Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої 

освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності 

вищого навчального закладу» зареєстрована в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації, посвідчення № 528 від 

05 жовтня 2015 р.  
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Програмний комітет 

Голова: О. О. Нестуля, д. і. н., професор, ректор Вищого навчаль-

ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і тор-

гівлі».  

Члени програмного комітету: 

С. М. Лебедєва, д. е. н., професор, ректор Білоруського торгово-

економічного університету споживчої кооперації; 

Е. Б. Аймагамбетов, д. е. н., професор, ректор Карагандинського 

економічного університету Казспоживспілки; 

М. М. Шаріпов, д. е. н., професор, ректор Таджицького державного 

університету комерції; 

А. А. Гаджиєв, д. філ. н., професор, ректор Бакинського слов’ян-

ського університету; 

Л. П. Шавга, д. е. н., професор, ректор Кооперативно-торгового 

університету Молдови. 

Організаційний комітет 

М. Є. Рогоза, голова, д. е. н., професор, перший проректор Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економі-

ки і торгівлі»; 

Н. І. Огуй, заступник голови, к. е. н., доцент, начальник науково-

методичного центру управління якістю діяльності Вищого навчаль-

ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 

Члени організаційного комітету: 

С. В. Гаркуша, д. т. н., доцент, проректор з наукової роботи, про-

фесор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в 

економічних системах; 

О. В. Чернявська, д. е. н., професор, проректор з науково-педаго-

гічної роботи (міжнародні зв’язки, міжнародна діяльність, європей-

ська та євроатлантична інтеграція); 

С. С. Ніколенко, д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної 

теорії та прикладної економіки; 
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Л. М. Шимановська-Діанич, д. е. н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту; 

С. К. Рамазанов, д. т. н., д. е. н., професор, професор кафедри 

економічної кібернетики; 

Н. В. Омельченко, к. т. н., професор, завідувач кафедри експертизи 

та митної справи; 

О. М. Юдін, к. т. н., доцент, доцент кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності в економічних системах; 

Є. І. Івченко, к. т. н., доцент, директор навчально-наукового інфор-

маційного центру; 

Н. В. Герман, доцент, директор науково-навчального центру; 

Ю. В. Городницька, методист вищої категорії науково-методично-

го центру управління якістю діяльності. 
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На конференції працюють 

Круглий стіл 1 «Проблеми та напрями активізації пізнавальної 

діяльності студентів», ауд. 302. Модератор – Рамазанов С. К., д. т. н., 

д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики. 

Круглий стіл 2 «Навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу: інноваційні підходи формування», ауд. 224. Модератор – 

Омельченко Н. В., к. т. н., професор, завідувач кафедри експертизи та 

митної справи. 

Круглий стіл 3 «Сучасні методичні підходи до оцінювання знань 

студентів», ауд. 336. Модератор – Юдін О. М., к. т. н., доцент, доцент 

кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економіч-

них системах. 

Круглий стіл 4 «Комп’ютерна підтримка освітнього процесу: інно-

вації розвитку», ауд. 209. Модератор – Івченко Є. І., к. т. н., доцент, 

директор навчально-наукового інформаційного центру. 

Круглий стіл 5 «Освітні послуги: шлях до європейської та світової 

інтеграції», ауд. 306. Модератор – Ніколенко С. С., д. е. н., професор, 

завідувач кафедри економічної теорії та прикладної економіки. 

Круглий стіл 6 «Освіта впродовж життя: досвід та перспективи 

розвитку», ауд. 437. Модератор – Шимановська-Діанич Л. М., д. е. н., 

професор, завідувач кафедри менеджменту. 

 

On-line-трансляція пленарного засідання здійснюватиметься на 

офіційному сайті Вищого навчального закладу Укоопспілки «Пол-

тавський університет економіки і торгівлі»: http://puet.edu.ua 

http://puet.edu.ua/
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(конференц-зал № 2) 

Відкриття конференції 

Вітальне слово: 

Нестулі О. О., д. і. н., професора, ректора Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;  

Головка В. А., голови Полтавської обласної державної адміні-

страції; 

Лебедєвої С. М., д. е. н., професора, ректора Білоруського торгово-

економічного університету споживчої кооперації; 

Шавги Л. П., д. е. н., професора, ректора Кооперативно-торгового 

університету Молдови. 

Доповіді 

1. Актуальні завдання стратегічного розвитку університету до 

2020 року 

Нестуля О. О., д. і. н., професор   

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки  

і торгівлі» 

2. Комплектування контингенту студентів кооперативних вищих 

навчальних закладів у 2015 році і завдання щодо подальшого розвитку 

кооперативної освіти 

Войнаш Л. Г., к. е. н.  

Департамент кадрової політики, 

освіти і науки Укркоопспілки, НМЦ 

«Укоопосвіта» 

3. Национальные особенности организации PhD-образования в 

процессе построения и качественного совершенствования общеевро-

пейского пространства знаний 

Трофимов В., доктор, и. о. профессора 

Кооперативно-торговый университет 

Молдовы;  

Чугурян А., доктор, доцент 

Северный университет, Армения; 

Срапян Н., докторант 

Университет «Адам Мицкевич», Польша 
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4. Роль выпускающей кафедры учреждения высшего образования 
в усилении практико-ориентированного обучения будущих специа-
листов торговли  

Гурская С. П., к. э. н., доцент  
Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской 
кооперации 

5. Системні підходи в реалізації інформаційних технологій розвит-
ку університету  

Рогоза М. Є., д. е. н., професор  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

6. Інтеграція підготовки фахівців в галузі харчової інженерії в 
європейський освітній простір і їх адаптація на ринку праці в Україні 
й за кордоном  

Сукманов В. О., д. т. н., професор; 
Герман Н. В., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки  
і торгівлі» 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

1 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ  

АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Модератор: Рамазанов Султан Курбанович, д. т. н., д. е. н., профе-

сор, професор кафедри економічної кібернетики.  

Секретар: Карнаухова Ганна Василівна, ст. викладач кафедри еко-

номічної кібернетики.  

1. Ділові ігри з професійно орієнтованих дисциплін: досвід прове-

дення у вищій школі  

Ночовна Ю. О., к. е. н., доцент; 

Прохар Н. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки  

і торгівлі» 

2. Напрями підвищення якості практичної підготовки студентів 

спеціальності «Облік і аудит» 

Кравченко І. Ю., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки  

і торгівлі» 

3. Практична націленість навчальної діяльності студентів при ви-

кладанні дисциплін «Фінансово-господарський контроль», «Судово-

бухгалтерська експертиза» 

Соболь Г. О., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки  

і торгівлі» 

4. Диференціація навчання як засіб активізації пізнавальної діяль-

ності студентів ВНЗ 

Гончарова Є. Є., к. філол. н., 

ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки  

і торгівлі» 
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5. Ділова гра як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього 
фахівця 

Завалій С. Б., к. філол. н., ст. викладач 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки  
і торгівлі» 

6. Шляхи активізації навчання – пізнавальної діяльності студентів 
під час вивчення курсу 

Чорна О. Ю., викладач 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

7. Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі 
вивчення іноземної мови 

Кобзар О. І., д. філол. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

8. Психологічний аспект вивчення іноземної мови 
Хван А. В., ст. викладач 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

9. Фактори впливу на якість дистанційного навчання 

Кононенко О. А., викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
10. Особливості методики проведення семінарського заняття з 

«Правознавства» 
Харченко Т. О., к. і. н., доцент  

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
11. Підготовка процесуальних документів студентами-юристами 

Бова Є. Ю., к. ю. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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12. З досвіду організації навчальної практики студентів за напря-

мом підготовки «Правознавство»  

Купченя Л. І., к. ю. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

13. Підготовка і проведення практичних занять з юридичних дис-

циплін: особливості методики 

Козаченко Ю. А., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

14. Особливості методики підготовки лекції з «Криміналістики» 

Іщенко Т. В., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

15. Використання сучасних форм з метою активізації пізнавальної 

діяльності студентів 

Фисун І. В., к. е. н., доцент;  

Семенова О. М., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

16. Проблеми, які виникають у студентів під час навчання та спо-

соби їх подолання 

Лугівська О. П., к. е. н., доцент; 

Лугівська Л. А., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

17. Актуальні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів 

під час проведення аудиторних занять з фінансово-кредитного напряму 

Прасолова С. П., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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18. Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів еко-

номічних спеціальностей 

Животенко В. О., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

19. Науково-дослідна та науково-педагогічна практика: напрями 

мотивації студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміні-

стрування» 

Рибалко-Рак Л. А., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

20. Коучинг як інноваційний інструмент проведення практичних 

занять 

Тягунова З. О., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

21. Стимулювання креативної активності студентів 

Гусаковська Т. О., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

22. Методи оптимізації пізнавальної діяльності студентів 

Іванюта В. Ф., д. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

23. Використання інтерактивних методів навчання в навчальному 

процесі 

Олексенко Л. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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24. Інноваційні підходи як напрями активізації пізнавальної діяль-

ності фахівців спеціальності «Економічна кібернетика» 

Ємець Є. М., к. ф.-м. н., професор; 

Карнаухова Г. В., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

25. Формування сучасних напрямів активації пізнавальної діяльно-

сті студентів 

Місюкевич В. І., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

26. Використання теоретичних знань у практичній діяльності тор-

говельного працівника 

Хурса М. М., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

27. Шляхи стимулювання пізнавальної діяльності студентів на на-

вчальному занятті 

Бондаренко В. М., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

28. Використання методів активізації пізнавальної діяльності сту-

дентів під час аудиторних та позааудиторних занять 

Трайно В. М., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

29. Використання ефекту «фреймингу» в PR-кампаніях 

Захаренко-Селезньова А. М., 

ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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30. Напрями активізації пізнавальної діяльності студентів спеціаль-

ності «Товарознавство і комерційна діяльність» 

Горячова О. О., к. т. н., доцент; 

Баля Л. В., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

31. Активізація пізнавальної діяльності студентів під час вивчення 

дисципліни «Формування якості товарів» 

Назаренко В. О., к. т. н., доцент; 

Котова З. Я., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

32. Формування професійних компетентностей товарознавців-екс-

пертів у митній справі 

Калашник О. В., к. т. н., доцент; 

Поліщук Л. В., к. т. н., доцент; 

Кириченко О. В., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

33. Сучасні підходи до активізації пізнавальної діяльності студен-

тів під час викладання дисципліни «Фітосанітарна експертиза» 

Юдічева О. П., к. т. н., доцент; 

Кузнецова Н. О., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

34. Інформаційна підтримка процесу виконання дипломних робіт 

Козьмич Д. І., к. т. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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35. Застосування імітаційних методів активізації навчально-пізна-

вальної діяльності студентів під час вивчення навчальної дисципліни 

«Основи митної справи» 

Мартосенко М. Г., к. т. н., доцент; 

Лисенко Н. В., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

36. Особливості професійної підготовки студентів-експертів та 

орієнтація особистості 

Рачинська З. П., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

37. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лабораторних 

заняттях з хімії 

Діденко Є. П., асистент; 

Назаренко Е. А., асистент; 

Ковальчук Ю. І., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

38. Самостійна робота студентів як фактор активізації пізнавальної 

діяльності студентів 

Іващенко О. Д., к. х. н., доцент; 

Нікозять Ю. Б., к. х. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

39. Організація практичних занять в торговельних підприємствах 

Балабан П. Ю., к. е. н., професор; 

Тягунова Н. М., к. е. н., професор; 

Балабан М. П., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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40. Методичні підходи до проведення виїздних занять на базі дію-

чих торговельних підприємств 

Лісіца В. В., к. е. н., доцент; 

Михайленко О. М., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

41. Формування сучасних напрямів активації пізнавальної діяльно-

сті студентів 

Місюкевич В. І., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

42. Самостійна робота студентів як фактор професійної підготовки 

фахівців 

Нартова І. В., ст. викладач; 

Криворучко О. С., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

43. Підвищення якості підготовки спеціалістів на факультеті 

ХТГРТБ 

Роговий С. І., д. т. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

44. Умови створення ефективної моделі пізнавальної діяльності 

студентів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін 

Гончаренко Н. І., к. і. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

45. Філософія як методологічна міждисциплінарна основа в еконо-

мічному вищому навчальному закладі 

Усанов І. В., к. філос. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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46. Методика активізації пізнавальної діяльності студентів напря-

му підготовки «Правознавство» під час викладання навчальної дис-

ципліни «Риторика» 

Сарапин В. В., к. філол. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

47. Активізація уваги та підвищення мотивації студентів у процесі 

вивчення навчальної дисципліни «Історія та культура України» 

Петренко І. М., д. і. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

48. Феноменологічні, гносеологічні, епістемологічні та методоло-

гічні аспекти пізнання студентів 

Мовчан М. М., к. філос. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

49. Мотивація навчальної діяльності як ефективний засіб підви-

щення якості засвоєння навчального матеріалу 

Верезомська С. Ж., к. і. н., доцент; 

Карманенко В. В., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

50. Формування комунікаційного простору у пізнавальній діяльно-

сті студентів 

Чмир О. Б., к. філос. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

51. Напрями активізації пізнавальної діяльності студентів під час 

вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

Молчанова Н. Ю., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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52. Шляхи підвищення зацікавленості студентів в опануванні нав-

чальних дисциплін технічного напряму 

Бичков Я. М., к. т. н., доцент; 

Дмитрюк Т. І., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

53. Формування самостійності як професійно значущої якості май-

бутніх фахівців сфери ресторанного господарства 

Холодний Л. П., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

54. Математична культура у формуванні конкурентноспроможного 

фахівця з менеджменту 

Галайко Ю. А., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

55. Филиал кафедры как средство стимулирования познавательной 

активности студентов в изучении иностранных языков 

Вишневецкая Л. В., к. пед. н. 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации; 

Черток Г. Я., генеральный директор 

Туристско-экскурсионное дочернее 

унитарное предприятие «Гомельтурист»; 

Северин С. А., студент 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации 

56. Модернізація як повернення до загальновідомого 

Скляр Г. П., д. е. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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57. Сакрально-наукові аспекти підвищення навчально-пізнавальної 

діяльності студентів 

Шуканов П. В., д. геогр. н., доцент; 

Логвин М. М., к. геогр. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

58. Место и роль памяти в процессе познания 

Маца К. О., к. філос. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

59. О современных направлениях активизации познавательной дея-

тельности 

Дзвинковская Н. А., ст. преподаватель 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации 

60. The Use of Communicative Strategies in Foreign Language 

Teaching as a Factor of Strengthening Cognitive Activity of Students 

Князькова Е. В., преподаватель 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации 

61. Метод сравнения в литературоведении  

Асадзаде Расима, преподаватель 

Бакинский славянский университет 

62. Изучение парадигмы сложного предложения и актуального 

членения в курсе лингвистических дисциплин 

Мамедов Насирага Шахмурад оглы,  

д. филол. н., профессор  

Бакинский славянский университет 

63. Современная дидактика и содержание обучения 

Алхасов Яшар Камиль оглы,  

д. филос. по педагогике, доцент 

Бакинский славянский университет 
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64. Інноваційні технології – каталізатор активізації і розвитку пі-
знавальної діяльності  

Рамазанов С. К., д. т. н., д. е. н., 
професор 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі»; 
Шевченко Г. П., д. пед. н., професор  
Інститут духовного розвитку людини 
СНУ ім. В. Даля 

65. Формування загальнокультурної компетенції студентів техніч-
них спеціальностей 

Семергей Н. В., к. і. н., доцент 
Полтавський національний технічний 
університет ім. Ю. Кондратюка 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
2 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ: ІННОВАЦІЙНІ 
ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ 

Модератор: Омельченко Наталія Володимирівна, к. т. н., професор, 
завідувач кафедри експертизи та митної справи. 

Секретар: Браїлко Анна Сергіївна, асистент кафедри експертизи та 
митної справи.  

1. Використання інформаційних ресурсів під час викладання дис-
ципліни «Основи ідентифікації товарів» 

Омельченко Н. В., к. т. н., професор; 
Браїлко А. С., к. т. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

2. Інноваційні підходи до вивчення іноземної мови 
Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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3. Сучасні моделі та технології навчання: міжнародна практика і 

можливість її застосування в Україні 

Франко Л. С., асистент; 

Базавлук Н. Г., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

4. Застосування відео-кейсів у процесі підготовки спеціалістів 

Юрко І. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

5. Підготовка інноваторів за участі інститутів інноваційного роз-

витку під впливом колабораційних процесів 

Краус К. М., к. е. н., ст. викладач; 

Краус Н. М., к. е. н. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

6. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Копанцева Л. М., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

7. Реалізація практичної складової змісту хімічних дисциплін під 

час підготовки студентів спеціальності «Технологія харчування»  

Момот Ю. В., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

8. Особливості проведення товарознавчо-технологічної практики 

та стажування на виробничих підприємствах у сучасних умовах 

Кожушко Г. М., д. т. н., професор; 

Басова Ю. О., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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9. Удосконалення змісту підготовки магістрів зі спеціальності 

«Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» 

Олійник Л. Б., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

10. Особливості навчально-методичного забезпечення під час прак-

тичних занять із фізики для студентів-товарознавців 

Кошова О. П., к. пед. н., доцент; 

Мироненко Л. М., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

11. Пути оптимизации качества современного лингвистического 

образования 

Дубовцова Т. А., доцент 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации 

12. Тренінг-курси як інноваційна форма підвищення фахової ком-

петентності студентів 

Карпенко Ю. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

13. Вивчення обліково-аналітичних дисциплін в умовах запрова-

дження дистанційної освіти  

Подольська В. О., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

14. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

в Республике Таджикистан 

Марупова Н. Ш., ассистент 

Таджикский государственный 

университет коммерции 
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15. Модернізація і координація науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу  

Городницька В. С., магістр 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця; 

Городницька Ю. В., методист вищої 

категорії НМЦ управління якістю 

діяльності 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

3 

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Модератор: Юдін Олександр Миколайович, к. т. н., доцент, доцент 

кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

в економічних системах. 

Секретар: Кулинич Світлана Василівна, методист 1 категорії відділу 

інформаційного та ресурсного забезпечення навчально-

наукового інформаційного центру. 

1. Методика формування підсумкової оцінки за результатами ви-

вчення курсу «Національна економіка» 

Кушнір Л. Л., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

2. Мотиваційне оцінювання як засіб підвищення успішності сту-

дентів 

Шаповалов В. О., к. е. н., доцент; 

Манжура О. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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3. Методологія систематизації дистанційної освіти 

Похилюк В. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

4. Співвідношення контролю з боку викладача, само- й взаємо-

контролю в навчанні іноземної мови в немовному ВНЗ 

Король Т. Г., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

5. Особливості оцінювання знань студентів за допомогою тесту-

вання 

Юдін О. М., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

6. Оцінювання знань студентів у процесі опанування дисциплін 

економічного профілю 

Стефанюк О. Д., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

7. Методичні підходи до оцінювання знань студентів економічного 

профілю 

Зінченко О. М., к. е. н., доцент; 

Сергійчук В. О., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

8. Сучасні методичні підходи до оцінювання знань студентів під 

час викладання дисципліни «Введення в професійну діяльність та іс-

торія менеджменту» 

Романова Н. Г., к. ф.-м. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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9. Проблема оцінювання знань студентів у подальшому вдоскона-

ленні освіти 

Брацун А. О., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

10. Критерії оцінювання знань студентів 

Яловега Н. І., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

11. Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень сту-

дентів напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприєм-

ництво» 

Офіленко Н. О., к. с.-г. н., доцент; 

Кайнаш А. П., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

12. Сучасні підходи до організації контролю навчальної діяльності 

студентів 

Бірта Г. О., д. с.-г. н., професор; 

Бургу Ю. Г., к. с.-г. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

13. Індивідуалізація навчання та оцінювання знань студентів під 

час вивчення інженерних дисциплін 

Гайворонська З. М., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

14. Сучасні наукові підходи до якості підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратури 

Лебедик Л. В., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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15. Особливості дистанційного оцінювання знань студентів денної 

форми навчання з дисципліни «Системи технологій промисловості» 

Скрипник В. О., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

16. Оцінювання знань студентів НП «Харчові технології та інже-

нерія» з фахових дисциплін за сучасними методами 

Положишникова О. І., доцент;  

Положишникова Л. О., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

17. Удосконалення змісту навчальної програми дисципліни «Осно-

ви фізіології та гігієни харчування» для підготовки фахівців за НП 

«Харчові технології та інженерія» 

Загоруйко Г. Є., д. б. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

18. Сучасні види і форми контролю знань студентів 

Олійник Н. В., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

19. Удосконалення системи контролю знань студентів 

Ванжа Н. В., к. пед. н., доцент; 

Вовк Л. І., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

20. Комплексний підхід до системи оцінювання знань студентів з 

математичних дисциплін 

Фомкіна О. Г., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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21. Сучасні тенденції та методичні підходи в оцінюванні знань 
студентів: світовий досвід та українські реалії 

Карпенко Н. М., доцент; 
Литовченко І. В., к. геогр. н., доцент; 
Тараненко О. О., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

22. К вопросу о подходах к контролю знаний иностранных студен-
тов дистанционной формы обучения 

Герасименко О. Л., ассистент 
Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской 
кооперации 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
4 

КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: 

ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ 

Модератор: Івченко Євген Ігорович, к. т. н., доцент, директор нав-
чально-наукового інформаційного центру.  

Секретар: Редько Олена Султанахмедівна, інженер з програмного 
забезпечення 1 категорії відділу інформаційного та ре-
сурсного забезпечення навчально-наукового інформацій-
ного центру. 

1. Особливості застосування планшетних комп’ютерів під час ви-
кладання іноземної мови 

Щербина С. Д., к. філол. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

2. Налагодження соціальних комунікацій у робочих групах напря-
мів підготовки і спеціальностей 

Макарова М. В., д. е. н., професор  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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3. Математичні аспекти освіти сучасного документознавства 
Колєчкіна Л. М., д. ф.-м. н., професор; 
Литвиненко Ю. О., асистент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

4. Шляхи розбудови сучасного інформаційного документознавства 
Наливайко Н. Я., ст. викладач;  
Денисенко Н. Г., ст. викладач  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

5. Навчальна дисципліна «Архівознавство» в контексті формуван-
ня інформаційної культури студентів 

Оніпко Т .В., д. і. н., професор 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

6. Програмні засоби захисту електронних документів 
Ольховський В. О., к. т. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

7. Використання соціальних мереж у навчальному процесі 
Пожар А. А., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

8. Особливості використання тестів як форми контролю в дистан-
ційному навчанні під час вивчення юридичних дисциплін 

Терела Г. В., к. ю. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

9. Інноваційні технології під час викладання дисципліни «Обчис-
лювальні методи» 

Чілікіна Т. В., к. ф.-м. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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10. Вдосконалення системи управління організацією за рахунок 

впровадження сучасних ІКТ 

Івченко Є. І., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

11. Системний SMART – перетворення на шляху до підприємниць-

кого університету 

Божко В. І., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

12. Застосування дистанційних технологій під час підготовки фа-

хівців у сфері маркетингу 

Івасенко О. А., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

13. Система інтенсивного електронного навчання магістрів спеці-

альності «Педагогіка вищої школи» 

Стрельніков В. Ю., д. пед. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

14. Інтеграція комп’ютерних технологій в розвиток освітнього про-

цесу 

Фарісєєв А. Г., к. т. н., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

15. Удосконалення освітнього процесу на основі впровадження за-

собів інформаційно-комунікаційних технологій 

Іноземцев В. А., к. п. н.; 

Мороз С. Е., к. п. н. 

Полтавський кооперативний технікум 
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16. Використання дистанційних технологій під час вивчення дис-

ципліни «Комп’ютерна графіка та Web-дизайн»  

Ольховська О. В., к. т. н. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

17. Комп’ютерне тестування з технічних дисциплін: задачі і про-

блеми 

Порхунов О. І., асистент  

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

18. Практичні заняття з курсу «Інженерна графіка» з використан-

ням комп’ютерних технологій  

Володько О. В., к. т. н., доцент  

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

19. Виконання проектів закладів ресторанного господарства з вико-

ристанням програми Visio  

Дзюба Н. А., к. т. н. 

Одеська національна академія харчових 

технологій 

20. Мультимедійна дошка та її роль в освітньому процесі  

Ярошенко Т. І., викладач ІІ категорії 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Хорольський агропромисловий коледж 

Полтавської державної аграрної академії 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 
5 

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ: ШЛЯХ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

Модератор: Ніколенко Сергій Степанович, д. е. н., професор, завіду-
вач кафедри економічної теорії та прикладної економіки. 

Секретар: Кириченко Людмила Миколаївна, асистент кафедри еко-
номічної теорії та прикладної економіки. 

1. Реалізація професійної спрямованості під час викладання облі-
кових дисциплін для студентів-іноземців 

Кулик В. А., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

2. Заходи та дії щодо забезпечення конкурентоспроможності си-
стеми підготовки національних кадрів для зарубіжних країн 

Карпенко О. В., к. е. н., професор 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

3. Проблеми інтеграції української освіти в сучасний період 
Бодня Т. О., асистент; 
Кириченко Л. М., асистент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

4. Напрями підготовки майбутніх студентів в умовах євроінтеграції 
Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

5. Проблеми формування освітніх послуг в Україні 
Гончаренко В. В., д. е. н., професор; 
Горячов О. В., к. е. н, доцент; 
Клименко В. І., ст. викладач 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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6. Економічна освіта в ФРН і Україні (порівняльний аналіз) 

Артеменко І. А., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

7. Проблеми та перспективи правового регулювання освітніх по-

слуг в Україні 

Коросташов О. М., к. ю. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

8. Особливості правового регулювання надання освітніх послуг в 

умовах європейської інтеграції 

Боберська К. Г., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

9. Проблеми впровадження зарубіжного досвіду у вітчизняний ос-

вітній процес 

Яремченко Л. М., к. е. н., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

10. Впровадження європейського досвіду у систему вітчизняних 

освітніх послуг 

Ярова Г. М., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

11. Перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального 

закладу: європейський підхід 

Березін О. В., д. е. н., професор; 

Безпарточний М. Г., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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12. Досвід університету Монаш: освітні реформи та інновації 

Барибіна Я. О., к. е. н., доцент; 

Лисенко М. О., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

13. Використання навчально-консалтингового центру для впрова-

дження наукових розробок кафедри в сфері моделювання бізнес-про-

цесів 

Талалаєв В. О., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

14. Модернізація вищої освіти в контексті світової інтеграції  

Овчаренко О. М., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

15. Особливості формування стратегії ВНЗ 

Перебийніс В. І., д. е. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

16. Порівняльний аналіз наповнення навчальних планів економіч-

них спеціальностей статистичними дисциплінами в ПУЕТ і зарубіж-

них університетах 

Строчихін Ю. Ф., к. е. н., доцент; 

Цвєткова Л. О., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

17. Особливості розвитку ступеневої освіти в Україні 

Спориш О. А., к. е. н., доцент; 

Іванов Ю. В., к. е. н., доцент; 

Іржавська Л. В., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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18. Сертифікація маркетологів за програмою «Організація марке-

тингових досліджень» 

Карпенко Н. В., д. е. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

19. Концептуальні засади запровадження спеціальності «Місцеве 

самоврядування» 

Козюра І. В., д. держ. упр., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

20. Особливості організації освітнього процесу з дисциплін при-

родничого циклу для студентів-іноземців на кафедрі хімії ПУЕТ  

Дмитренко В. І., к. т. н., доцент; 

Гнітій Н. В., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

21. Вплив академічної етики на формування особистості май-

бутнього фахівця  

Тодорова І. С., к. псих. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

22. Викладання дисципліни «Безпека» в університетах країн Європи 

Смирнова В. Г., к. геогр. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

23. Досвід країн ЄС у наданні освітніх послуг 

Роговий І. С., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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24. Досвід трансформації університету Макарере 

Губа Л. М., к. т. н., доцент; 

Шурдук І. В., асистент  

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

25. Приоритеты подготовки специалистов по маркетингу в практи-

ко-ориентированной магистратуре Республики Беларусь 

Байбардина Т. Н., к. э. н., доцент;  

Кузнецова Т. А., магистрант; 

Сушанова Л. А., магистрант  

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации 

26. Проблемы реформирования современной системы управления 

высшим образованием в РФ 

Борисова Е. Р., к. э. н., доцент 

Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации 

27. Кластерний підхід як інструмент реалізації принципів менедж-

менту якості освітніх послуг 

Майковська В. І., к. пед. н., доцент 

Харківський торговельно-економічний 

інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 

28. Механізми забезпечення ефективності внутрішньої системи уп-

равління якістю діяльності вищого навчального закладу 

Огуй Н. І., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

29. Тенденция развития кредитной системы образования в Респуб-

лике Таджикистан 

Хамидова С. Х., ст. преподаватель 

Таджикский государственный 

университет коммерции 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 
6 

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ДОСВІД 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Модератор: Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, д. е. н., 
професор, завідувач кафедри менеджменту. 

Секретар: Лозова Оксана Василівна, к. е. н., ст. викладач кафедри 
менеджменту. 

1. Неформальна складова сучасної освіти як необхідність сьогодення 
Ніколенко С. С., д. е. н., професор; 
Дзеверіна К. С., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

2. Про особливості написання дисертації на кооперативну тематику 
Пантелеймоненко А. О., д. е. н., 
професор 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

3. Навчально-методичне забезпечення процесу викладання в ПУЕТ 
навчальних дисциплін з теорії та історії кооперації  

Корягін О. В., к. е. н., доцент; 
Аліман М. В., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

4. Особливості навчання англійської мови впродовж життя 
Барилко С. М., к. пед. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

5. Принципи розробки мовних курсів для студентів різних вікових 
груп 

Іщенко В. Л., к. філол. н., доцент; 
Воскобойник В. І., к. філол. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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6. Досвід викладання другої іноземної мови для іноземних сту-

дентів 

Дзекун Ю. О., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

7. Підходи до формування системи якісної післядипломної освіти 

та підвищення кваліфікації фахівців у сфері міжнародних економічних 

відносин 

Шкурупій О. В., д. е. н., професор; 

Білоброва Т. А., к. е. н., доцент; 

Дейнека Т. А., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

8. Сучасні тренди еволюції та радикального оновлення економіч-

ної освіти 

Артеменко А. В., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

9. Друга освіта – потреба чи необхідність? 

Гуня І. І., к. ю. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

10. Основи організації Університету третього віку 

Єгоричева С. Б., д. е. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

11. Міжнародний досвід та перспективи розвитку освіти впродовж 

життя в Україні 

Соколова А. М., к. е. н., доцент; 

Горбунова О. А., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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12. Особливості та перспективи післядипломної освіти 
Чижевська М. Б., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

13. Досвід і реалії запровадження в Україні системи освіти впро-
довж життя 

Дробиш Л. В., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

14. Освіта впродовж життя як засіб самореалізації  
Трегубова О. О., асистент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

15. Практичні засади впровадження концепції навчання впродовж 
життя в умовах соціально орієнтованої національної економіки 

Власенко В. А., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

16. Сучасні підходи до професійного саморозвитку особистості на 
підприємстві 

Іванченко М. І., асистент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

17. Європейський досвід освіти протягом життя 
Чайка І. П., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
18. Педагогічні здібності та уміння як компоненти майстерності 

майбутнього викладача 

Стеценко В. В., к. е. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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19. Місце андрагогіки у формуванні освітнього іміджу сучасної 
людини 

Страшко Л. М., к. арх., доцент; 
Тищенко Т. М., к. пед. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

20. Відкрита освіта: проблеми та перспективи 
Губарь В. М., к. арх., доцент  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

21. Підвищення ринкової вартості спеціаліста через освіту 
Котенко А. Г., к. т. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

22. Освіта дорослих: проблеми та перспективи 
Мельник О. І., асистент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

23. Основи розробки веб-сайта 
Миронов Д. А., ст. викладач 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 

24. Сутність принципів управління якістю навчального процесу в 

контексті освіти впродовж життя 
Шара С. О., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
25. Особливості організації навчального процесу з питань охорони 

праці 

Оберемок В. М., к. т. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» 
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26. Особливості інформаційної підтримки мікробіологічної безпе-

ки в Україні 

Маніна Л. І., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

27. Важливість професійного навчання фахівця сфери гостинності 

Суткович Т. Ю., к. т. н., доцент;  

Бородай А. Б., к. вет. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

28. Перспективи професійного розвитку фахівця в сучасних умовах 

Дібрівська Н. В., к. т. н., доцент; 

Мацук Ю. А., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

29. Навчання як засіб самовдосконалення особистості 

Левченко Ю. В., асистент; 

Горобець О. М., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

30. Постійне навчання як гарантія якості висококваліфікованого 

фахівця 

Бурбак А. М., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

31. Роль безперервної освіти в економічному розвитку України 

Іванова В. В., д. е. н., професор; 

Іванова О. М., к. е. н., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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32. Система высшего образования как важнейший фактор устойчи-

вого развития общества и реализации государственной инновацион-

ной политики Республики Беларусь 

Байбардина Т. Н., к. э. н., доцент; 

Нагуманова О. М., магистрант; 

Бирюля М. В., магистрант 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации 

33. Освіта впродовж життя: світові тенденції та перспективи роз-

витку в Україні 

Іщейкін Т. Є., к. е. н., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

34. Современные направления инноваций в образовательной дея-

тельности УВО  

Сыцко В. Е., д. т. н., профессор; 

Целикова Л. В., к. э. н., доцент 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации 

35. Формирование научного потенциала у студентов в сфере выс-

шего образования на примере освоения метода физического анализа 

Кадолич Ж. В., к. т. н., доцент; 

Цветкова Е. А., к. т. н., доцент; 

Ухарцева И. Ю., к. т. н., доцент 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской 

кооперации 

36. Unemployment and employment in Georgia 

Baqari Maziashvili, 

Business Administration, course II 

Sukhishvili Teaching University 

37. Освіта упродовж життя: європейський досвід 
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19 лютого 2016 року 

Заключне пленарне засідання 
(зал засідань) 

 

12:00 

1. Про результати роботи круглих столів (доповідають модера-

тори). 

2. Прийняття рекомендацій конференції. 

 

 
До відома учасників конференції! 

За довідками звертатися до оргкомітету конференції 

(тел.: (0532) 50-92-35). 
Про особисту участь у конференції просимо повідомити заздалегідь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідкове видання 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

XLI Міжнародної науково-методичної конференції 

«Якість вищої освіти: сучасні тенденції та  
перспективи розвитку освітньої діяльності  

вищого навчального закладу» 
 (м. Полтава, 18–19 лютого 2016 року) 
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