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Шановний учаснику! 

Запрошуємо Вас до участі в Ювілейному Міжнародному 

Форумі  «Дні якості в ПУЕТ», присвяченого 20-річчю проекту 

«Система управління якістю діяльності університету», та 

XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Якість 

вищої освіти: компетентнісний  підхід у підготовці сучасного 

фахівця» , що відбудеться 14-15 листопада 2018 року. 

Оргкомітет 
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ПОРЯДОК РОБОТИ ФОРУМУ 

14 листопада 
10:00 – пленарне засідання 
12:00–14:00 − круглий стіл «Якість у вищій освіті: досвід,        
проблеми, пропозиції для підвищення результативності», круглий стіл 
«Якість, що задовольняє потреби сучасного споживача» 

 

15 листопада 
11:00–13:00 – студентські батли під девізом «Якість вищої освіти як 
результативне формування компетентності та професійної свідомості» 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на: 

− пленарному засіданні – до 15 хв. 

− засіданнях круглих столів – до 10 хв. 

Виступ з обговорення доповідей – до 5 хв. 
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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: 

Лебедєва С. М. – ректор Білоруського торгово-економічного 

університету споживчої кооперації, проф., д. е. н; 

Аймагамбетов Е. Б. – ректор Карагандинського економічного 

університету Казспоживспілки, проф., д. е. н.; 

Шаріпов М. М. – ректор Таджицького державного університету 

комерції, проф., д. е. н.; 

Алієва Н. – ректор Бакинського Слов’янського університету, проф., д. 

філ. н.; 

Шавга Л. П. – ректор Кооперативно-торгового університету Молдови, 

проф., д. е. н. 

Організаційний комітет 
Педченко Н. С. , голова, д. е. н., професор, перший проректор 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; 
Огуй Н. І., заступник голови, к. е. н., доцент, начальник науково-ме-

тодичного центру управління якістю діяльності Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Члени організаційного комітету: 

Гаркуша С. В. – проректор з наукової роботи, проф.,  д. т. н.; 

Герман Н. В. – директор науково-навчального центру, доц.; 

Іванов Ю. В. – директор інституту заочно-дистанційного  навчання, доц., 

к .е. н.; 

Нестуля С. І. –  директор Інституту лідерства, доц., к. і. н.; 

Бірта Г. О. – завідувач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи 

та митної справи, проф., д. с.-г. н.;   

Бобух Н. М. – завідувач кафедри  української, іноземних мов та 

перекладу, проф., д. ф. н.; 

Карпенко Н. В. – завідувач кафедри  маркетингу, проф., д. е. н.; 

Кулик В. А. – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, д. е. н., 

доцент; 

Карцева  В. В. – завідувач кафедри  фінансів та банківської справи, доц., 

д. е. н.; 
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Скляр Г. П. – завідувач кафедри  туристичного та готельного бізнесу, 

проф., д. е. н.; 

Хомич Г. П. – завідувач кафедри  харчових технологій та ресторанного 

господарства, проф.,  д. т. н; 

Шимановська-Діанич Л. М. –  завідувач кафедри менеджменту, проф., д. 

е. н; 

Шкурупій О. В.  –  завідувач  кафедри   міжнародної економіки,  проф.,  

д. е. н; 

Назаренко В. О. – провідний науковий співробітник науково-

методичного центру управління якістю діяльності, доц., к. т. н.; 

Горбенко А. С. – методист науково-методичного центру управління 

якістю діяльності; 

Захарченко В. П. – методист першої категорії науково-методичного 

центру управління якістю діяльності; 

Іващенко М. М. – директор навчально-наукового інформаційного центру; 

Івасенко О. А. – директор департаменту маркетингу; 

Діденко Л. М. – начальник редакційно-видавничого відділу. 
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На Форумі та науково-методичній конференції працюють 

Круглий стіл 1 «Якість у вищій освіті: досвід, проблеми, 

пропозиції для підвищення результативності», ауд. 302. Модератори – 

Нестуля О. О., проф., д. і. н.; Гаркуша С. В., проректор з наукової 

роботи, проф., д. т. н.; Огуй Н. І., начальник науково-методичного 

центру управління якістю діяльності, доц., к. е. н.; Герман Н. В., 

директор науково-навчального центру, доц.; Іванов Ю. В., директор 

інституту заочно-дистанційного навчання, доц., к. е. н.. 

Круглий стіл 2 «Якість, що задовольняє потреби сучасного 

споживача», ауд. 302. Модератори – Педченко Н. С., перший 

проректор, проф., д. е. н., Нестуля С. І., директор Інституту лідерства, 

доц., к. і. н.; Манжура О. В., проректор з науково-педагогічної роботи, 

д. е. н.; Бондар Л. М., керівник виробничої практики. 
 

Студентські батли під девізом «Якість вищої освіти як 

результативне формування компетентності та професійної 

свідомості», ауд. 322. Модератори – Пахомова І. В., директор 

міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів, к. т. н.; Ткаченко А. С., декан факультету товарознавства, 

торгівлі та маркетингу, доц. к. т. н.; Іваннікова М.М., доцент кафедри 

маркетингу, к. е. н.. 

 

On-line-трансляція здійснюватиметься на офіційному сайті 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

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

http://puet.edu.ua/
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(конференц-зала, ауд. № 302) 

Відкриття конференції 

Вітальне слово: 

Нестулі О. О., д. і. н., професора, ректора Вищого навчального закла-
ду Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;  

Харченко О. В., директор Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації; 

Войнаш Л. Г., к. е. н., директора Департаменту кадрової політики, 

освіти і науки Укркоопспілки, директора Навчально-методичного 

центру Укоопспілки “Укоопосвіта”; 

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. 

Прачової О. А., завідуючої відділом організаційного забезпечення 

сертифікації Органу сертифікації систем менеджменту «ПРИРОСТ», 

аудитор систем менеджменту. 

 

 

Доповіді 

1. Лідерство в освітній діяльності сучасного викладача університету 

Нестуля О. О., д. і. н., професор, ректор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

2. Качество высшего образования: проблемы и улучшения 

Шавга Л. А., д. э. н., профессор, ректор 

Кооперативно-торговый университет 

Молдовы 

3. Роль компетентносного подхода в повишении качества 

педагогического образования 

Панкова Т. В., д. пед. н., профессор 

кафедры педагогики 
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Кыргызский Государственный 

Университет им. Арабаева, г. Бишкек 

4. Досвід підтримки функціонування системи управління якістю в 

національному фармацевтичному університеті 

Котвіцька А. А., д. фарм. н., професор, 

ректор; 

Лебединець В. О., д. фарм. н., доцент, 

завідувач кафедри управління якістю 

Національний фармацевтичний 

університет 

5. Вплив окремих характеристик якості вищої освіти на її загальний 

рівень через призму поглядів європейських студентів 

Мороз С. А., к. держ. упр., старший 

науковий співробітник Навчально-науково-

виробничого центру 

Національний університет цивільного 

захисту України , м. Харків; 

Бука С. А., голова сенату, д. е. н., професор 

Балтійська Міжнародна Академія (Рига, 

Латвія)  
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КРУГЛИЙ СТІЛ 
1 

ЯКІСТЬ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД, 
ПРОБЛЕМИ, ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

Модератори: Нестуля О. О., проф., д. і. н.; Гаркуша С. В., 

проректор з наукової роботи, проф., д. т. н.; Огуй Н. І., начальник 

науково-методичного центру управління якістю діяльності, доц., к. е. 

н.; Герман Н. В., директор науково-навчального центру, доц.; Іванов 

Ю. В.,   директор   інституту  заочно-дистанційного  навчання,  доц.,  

к. е. н. 
 
1. Проблеми у підготовці фахівців з менеджменту та можливі шляхи їх 

вирішення 

Кабаков Ю. Б., к. т. н., директор 

Орган сертифікації персоналу Українська 

асоціація якості 

2. Использование элиментов дистанционного обучения для улучшения 

качества подготовки экономистов-программистов. 

Семенюта А. Н., д. т. н., профессор, 

заведующий кафедрой информационно-

вычислительных систем 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 

3. Профессионализм в условиях инновационного развития 

Злотникова Л. М., к. э. н., доцент 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 

4. Значущість окремих детермінант якості вищої освіти в контексті 

експертних оцінок європейських студентів 

Мороз В. М., д. держ. упр., доцент, 

начальник наукового відділу з проблем 

управління у сфері цивільного захисту 

Навчально-науково-виробничого центру 

Національний університет цивільного 

захисту України, м. Харків; 

Бука И. С., проректор з міжнародної 

діяльності, магістр ділового 

адміністрування 
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Балтійська Міжнародна Академія (Рига, 

Латвія) 

5. Качество в образовательном процессе 

Кэпэцыне С. В., проректор по научной 

работе, к. п. н. 

Коперативно-торговый университет 

Молдовы 

6. Досвід компетентнісного підходу при викладанні дисципліни 

«медична інформатика» в підготовці сучасних лікарів 

Зайцева О. В., д. б. н., професор; 

Кнігавко В. Г., д. б. н., професор, завідувач 

кафедри медичної та біологічної фізики і 

медичної інформатики; 

Бондаренко М. А., к. ф.-м. н., доцент; 

Батюк Л. В., к. б. н., доцент; 

Пономаренко Н. С., ст. викладач; 

Рукін О. С., к. ф.-м. н., асистент 

Харківський національний медичний 

університет 

7. Досвід впровадження комп’ютерного оцінювання у підготовці 

морських фахівців 

Волошинов С. А., к. пед. н., доцент 

кафедри інноваційних технологій та 

технічних засобів судноводіння 

Херсонська державна морська академія 

8. Використання інструментів lms moodle для формування цифрової 

компетентності  викладачів  

Попова Г. В.,  завідувач  навчально-

методичної лабораторії  інноваційних 

технологій 

Херсонська державна морська академія 

 

9. Контекстно-дефінітний аналіз понять «компетенція» та 

«компетентність» 

Кораблінова І. А., к .е. н., доцент кафедри 

економічної теорії та управління 

проектами 
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Одеська національна Академія зв’язку ім. 

О. С. Попова 

10. Навчально-методичне забезпечення інтегрованої біогеоценотичної 

екскурсії у системі підготовки майбутніх учителів природничих 

дисциплін 

Соколова Е. Т., методист навчально-

методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін 

Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради» 

11. Основні поняття проблеми підготовки майбутніх вчителів до 

формування правової культури учнів крізь призму компетентнісного 

підходу 

Клунко Р. Ю., аспірантка кафедри 

педагогіки 

Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя 

12. Проектування змісту професійної підготовки в руслі формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

Майковська В. І., к. пед. н., доцент 

кафедри маркетингу та торговельного 

підприємництва 

Харківський торговельно-економічний 

інститут 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

13. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх 

педагогів на компетентнісній основі 

Бурлетова І. І., викладач мистецько-

педагогічного відділення, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії  КВНЗ КОР  

«Богуславський гуманітарний коледж 

ім.І.С.Нечуя –Левицького» 

14. Використання технології проектного навчання в підготовці 

майбутніх інженерів-педагогів 

Скібіна О. В., к. пед. н., доцент 
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Луганський національний університет 

імені Т. Шевченка 

15. Формування графічної компетентності майбутніх фахівців 

технічної галузі у закладах вищої освіти засобами чотиривимірної 

графіки 

Козяр М. М., д. пед. н., професор, завідувач 

кафедри теоретичної механіки, 

інженерної графіки та машинознавства; 

Парфенюк О. В., пошуковець 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

16. Дослідження програмних засобів вивчення дисципліни «Теорія 

механізмів і машин» 

Похильчук І. О., к. т. н., ст. викладач 

кафедри теоретичної механіки, 

інженерної графіки та машинознавства; 

Сасюк З. К., к. с.-г. н., доцент кафедри 

теоретичної механіки, інженерної графіки 

та машинознавства 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

17. Удосконалення тестових завдань закритого типу 

Крівцов В. В., доцент, к. т. н.; 

Козяр М. М., д. пед. н., професор, завідувач 

кафедри теоретичної механіки, 

Національний університет водного 

господарства та природокористування; 

Крівцов В. В., к. фіз.-мат. н.,доцент 

Рівненський державний гуманітарний 

університет 

18. Роль викладача-лідера у сучасному університеті 

Іванова А.М., к. мед. н., 

Гринішина А.В., студентка ІІІ курсу 

Дніпропетровська медична академія 

19. Чинники результативності системи управління якістю діяльності 

університету 
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Огуй Н.І., к. е. н, доц., начальник науково-

методичного центру управління якістю 

діяльності 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

20. Досвід застосування дистанційних технологій на кафедрі 

управління якістю в національному фармацевтичному університеті 

Лебединець В. О., д. фарм. н., доцент, 

завідувач кафедри управління якістю; 

Зборовська Т. В., канд. фарм. н., доцент 

кафедри управління якістю  

Національний фармацевтичний 

університет 

21. Впровадження ризик-орієнтованого підходу в систему управління 

якістю державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості 

лікарських засобів національного фармацевтичного університету 

Ткаченко О. В., к. фарм. н., асистент 

кафедри управління якістю; 

Губарь С. М., к. фарм. н., завідувач 

Державної науково-дослідної лабораторії з 

контролю якості лікарських засобів; 

Лебединець В. О., д. фарм. н., доцент, 

завідувач кафедри управління якістю 

Національний фармацевтичний 

університет 

22. Трансформація компетенцій працівника в умовах суспільства 

знань 

Перебийніс Ю. В., викладач 

Полтавський юридичний інститут 

Національного юридичного університету 

ім. Ярослава Мудрого, м. Полтава 

23. Роль викладача-лідера у сучасному університеті 

Гриліцька А.В., к. е. н., доцент кафедри 

обліку та фінансів,  

Черкаський державний бізнес-коледж 

24. Концепція компетентнісної підготовки студентів вищих медичних 

навчальних закладів 
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Морозова О.М., ст. викладач кафедри 

медичної та біологічної фізики і медичної 

інформатики; 

Морозов О.В., к. м. н.,  асистент кафедри 

патологічної фізіології  

ім. Д. Е. Альперна 

Харківський національний медичний 

університет 

25. Особливості педагогічного конфлікту. 

Поліщук Г.В., к. філ. н., доцент кафедри 

англійської мови та методики її 

викладання 

«Центральноукраїнський педагогічний 

університет», м. Кропивницький 

26. Рейтингова оцінка  як елемент оптимізації освітнього процесу 

студентiв-медиків 

Соколенко В. М., к. б. н., доцент кафедри 

фізіології; 

Весніна Л. Е., д. мед. н., професор кафедри 

фізіології 

Українська медична стоматологічна 

академія, м.Полтава 

27. Тренінги та ділові ігри як ефективні форми формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

Нестуля С. І., к. і. н., доцент кафедри 

управління персоналом та економіки праці, 

директор навчально-наукового інституту 

Лідерства 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

28. Створення, впровадження та розвиток інституту омбудсмена в 

закладах вищої освіти країн Східного партнерства 

Пахомова І. В., к. т. н., директор 

міжгалузевого інституту підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів; 

Іваннікова М. М., к. е. н., доцент; 
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Перегуда Ю. В., директор міжнародного 

науково-освітнього центру; 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

29. Права, свободи та законні інтереси студентів ПУЕТ: реалізація 

освітньої світової практики в ПУЕТ 

Нестуля О. О., д. і. н., професор, ректор; 

Карманенко В. В., студентський 

омбуцмен 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

30. Технології проектного навчання в підготовці фахівців за освітньою 

програмою «Товарознавство та комерційна діяльність» 

Назаренко В. О., к. т. н., доцент; 

Офіленко Н. О., к. с.-г. н., доцент; 

Горячова О. О., к. т. н., доцент; 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

31. Інформаційно-аналітична система управління якістю вищого 

навчального закладу 

Лисенко Ю. Г., д. е. н., професор, директор 

Навчально-наукового інституту 

інноваційних технологій управління 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

32. Соціальні мережі: використання у освітньому процесі 

Кулик В. А., д. е. н., доцент, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

33. Оцінювання результативності навчання у вищій школі  

Соболь Г. О., к. е. н., доцент 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

34. Вимоги працедавців до сучасного фахівця з обліку і оподаткування 

Карпенко Є. А., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

35. Проблеми якісної підготовки бухгалтерів у малокомплектних 

групах 

Ночовна Ю. О., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

36. Тестування як форма поточного та підсумкового контролю знань 

студентів 

Прохар Н. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

37. Драйвери змін в організації навчального процесу 

Карпенко О. В., к. е. н., професор; 

Карпенко В. Д, к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

38. Світовий досвід компетентнісного підходу до освіти  

Капліна Т. В., д. т. н., професор; 

Капліна А. С., к. е. н., доцент; 

Дудник С. О., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

39. Проблеми формування професійної компетентності фахівців із 

готельно-ресторанної справи 

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

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

40. Досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

при викладанні дисциплін з елементами проектної графіки 

Володько О. В., к. т. н., доцент; 

Кущ Л. І., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

41. Оптимізація теоретичної і практичної підготовки студентів 

Рогова Н. В., к. т. н., доцент; 

Рибакова С. С., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

42. Визначення, оцінка та аналіз ризиків діяльності деканату як 

структурного підрозділу університету 

Скрипник В. О., д. т. н., доцент; 

Карпенко В. Д., к. е. н., доцент; 

Миронов Д. А., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

43. Стажування, як форма підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників 

Кирніс Н. І., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

44. Значення освіти і науки для ефективного функціонування 

інноваційних кластерів 

Оніпко Т. В., д. і. н., професор; 

Оніпко Т. А., аспірант 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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45. Формування творчих компетенцій в процесі викладання іноземної 

мови 

Дзекун Ю. О., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

46. Особливості формування сучасних компетенцій студентів при 

використані інтерактивних технологій 

Іщенко В. Л., к. філол. н., доцент; 

Воскобойник В. І., к. філол. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

47. Інтерактивні технології у формуванні іншомовної компетенції 

Руденко Н. С., ст.  викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

48. Удосконалення системи оцінювання результатів навчання з 

іноземної мови 

Кришталь А. М., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

 

49. Дистанційні технології у вивченні іноземної мови 

Кононенко О. А., викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

50. Використання сучасних інтернет-ресурсів у викладанні іноземних 

мов 

Кобзар О.І., д. філол. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

51. Досвід антикризового управління кафедрою в умовах ризиків 

Рогоза М. Є., д. е. н., професор 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

52. Навчальна дисципліна «Економіка територій і територіальних 

громад» в системі підготовки економістів 

Перебийніс В. І., д. е. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

53. Европейський досвід організації дистанційного навчання  

Вергал К. Ю., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

54. Використання технології проектного навчання у ВНЗ 

Кузьменко О. К., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

55. Нові навчальні технології: вимога часу. 

Олексенко Л. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

56. Використання сучасного економетричного інструментарію для 

оптимізації практичної підготовки фахівців-кібернетиків. 

Карнаухова Г. В., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

57. Формування енерго- та ресурсозаощаджуючої свідомості як 

складова підготовки висококваліфікованого фахівця 

Гайворонська З. М., к. т. н., доцент; 

Володько О. В., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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58. Роль інноваційних освітніх технологій навчання математики у 

підвищенні рівня професійної підготовки студентів 

Шурдук А. І., к. ф.-м. н., доцент; 

Фомкіна О. Г., к. пед. н., доцент; 

Кошова О. Г., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

59. Розвиток дистанційних технологій вивчення навчальних дисциплін 

технічного спрямування. 

Бичков Я. М., к. т. н, доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

60. Дуальна форма навчання в університеті як вирішення проблеми 

поєднання теоретичних знань та практичних навичок при підготовці 

висококваліфікованих фахівців 

Герман Н. В., доцент, директор науково-

навчального центру; 

Молчанова Н. Ю., к. т. н, доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

61. Визначення, оцінка та аналіз ризиків діяльності деканату, як 

структурного підрозділу університету 

Скрипник В. О., д. т. н., професор; 

Карпенко В. Д., к. е. н, доцент; 

Миронов Д. А., к. т. н, доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

62. Використання інноваційних технологій при підготовці сучасного 

фахівця 

Страшко Л. М., к. арх., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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63. Компетентнісний підхід як основа конкурентоспроможності 

випускників закладів вищої освіти 

Балабан П. Ю., к. е. н., професор; 

Балабан М. П., к. е. н., доцент; 

Іванов Ю. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

64. Напрями оптимізації теоретичної та практичної підготовки 

студентів за сучасних умов 

Лісіца В. В., к. е. н., доцент 

Михайленко О. М., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

65. Використання тренінгових технологій у формуванні 

компетентностей майбутнього підприємця 

Юрко І. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

66. Сучасні компетентності майбутніх маркетологів за вимогами 

роботодавців 

Карпенко Н. В., д. е. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

67. Вплив компетентностей науково-педагогічних працівників на 

якість освітнього процесу 

Іваннікова М. М., к. е. н.,доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

68. Процес удосконалення сучасних програм навчальних дисциплін 

Яловега Н. І., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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69. Маркетингові аспекти оцінки якості освітніх послуг 

Трайно В. М., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

70. Формування ключових компетенцій і навичок у підготовці 

фахівців покоління Z 

Шкурупій О. В., д. е. н., професор; 

Дейнека Т. А., к. е. н., доцент; 

Туль С. І., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

71. Сучасні особливості функціонування підприємницьких 

університетів в європейському освітньому просторі 

Базавлук Н. Г., к. е. н., доцент; 

Клименко В. І., к. е. н., доцент; 

Яківець В. А.; 

Галатов П. Г. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

72. Англійська культура – складова класичної підготовки економіста-

міжнародника  

Артеменко І. А., к. е. н., доцент; 

Артеменко А. В.,  к. е. н. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

73. Вплив впровадження ІКТ на якість підготовки студентів 

Пінчук І. О., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

74. Використання соціальних мереж в дистанційному навчанні  

Пожар А. А., к. е. н., доцент 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

75. Роль комп’ютерного програмного забезпечення у викладанні 

економічних дисциплін  

Флегантова А. Л., к. е. н. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

 

76. Особливості впровадження ефективної системи оцінювання 

результатів навчання в умовах реалізації компетентнісного підходу  

Власенко В. А., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

77. Підготовка управлінських кадрів в євроатлантичному 

інтеграційному контексті  

Козюра І. В., д. держ. упр. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

78. Компетентнісний підхід до підготовки сучасних менеджерів  

Шимановська-Діанич Л. М., д. е. н., 

професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

79. Змістовна суть та особливості реалізації компетентністного 

підходу в період опанування інноваційної моделі сталого розвитку 

України та євроінтегрції 

Бондар-Підгурська О. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

80. Використання безкоштовного програмного забезпечення в 

навчанні студентів-програмістів 

Олексійчук Ю. Ф., к. ф.-м. н., доцент 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

81. Саморефлексія як метод підвищення якості вивчення приватно-

правових дисциплін 

Гладкий С. О., д. ю. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

82. Формування критичного мислення як складова якості вищої освіти 

Горбань О. В., к. філ. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

83. Генеза екологічного законодавства  

Кузнецова Л. В., к. ю. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

84. Потенціал філософії та сучасні освітні компетенції 

Філіна І. О., к. філ. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

85. Academic integrity and its role in quality assurance of higher education 

Боберська К. Г., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

86. Використання юридичної аргументації при викладанні навчальної 

дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» 

Сало В. А., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

87. Надання освітніх послуг університетами ЄС для громадян третіх 

країн 

Стрілець Б. В., ст. викладач кафедри 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

88. Формування професійних компетентностей у студентів при 

вивченні гуманітарних дисциплін у вищій школі 

Петренко І. М., д. і. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

89. Формування риторичної компетентності майбутніх юристів 

Сарапин В. В., к. філол. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

90. Розвиток компетентності студентів у сфері психологічного 

благополуччя особистості 

Тодорова І. С., к. психол. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

91. Страх і якість навчання: проблеми і перспективи 

Мовчан М. М., к. філос. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

92. Викладання філософії в контексті трансформації освіти 

Усанов І. В.,  к. філос. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

93. Використання тренінгових технологій у вивченні соціології 

Верезомська С. Ж., к. і. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

94. Інноваційні практики для впровадження компетентнісного підходу 

в освітній процес студентів магістратури  
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Нічуговська Л. І., д. пед. н., професор; 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Галайко Ю. А., к. пед. н., доцент, 

професор кафедри методики змісту 

освіти,  

Полтавський обласний інститут  

післядипломної освіти ім.Остроградського 

95. Підвищення кваліфікації викладачів як невід’ємна складова 

забезпечення якості освіти 

Шара С. О., к. пед. н., 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

96. Компетентнісний  підхід у підготовці майбутнього викладача 

вищої школи до проектування дидактичних систем 

Лебедик Л. В., к. пед. н. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

97. Формування лідерських якостей у студентів економічних 

університетів: практичний досвід 

 Карманенко В. В., студентський 

омбуцмен 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

98. Інноваційні методи у навчанні студентів  

Бірта Г. О., д. с.-г. н., професор; 

Бургу Ю. Г., к. с.-г. н., доцент; 

Флока Л. В., к. с.-г. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

99. Компетентнісний підхід у формуванні сучасного фахівця-експерта  

Гнітій Н. В., ст. викладач; 

Кобищан Г. Д., к. т. н., доцент; 
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Басова Ю. О., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

100. Проблеми забезпечення якості освітніх послуг 

Гнітій Н. В., ст. викладач; 

Губа Л. М., к. т. н., доцент; 

Шурдук І. В., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

101. Основні елементи реалізації проектного навчання  

Кириченко О.В., ст. викладач; 

Рачинська З.П., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

102. Кліпова свідомість студента-туриста як предмет праці: ризики 

процесу інтеграції 

Скляр Г. П., д. е. н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

103. Особливості застосування інтерактивних технологій при 

викладанні дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»  

Карпенко Ю. В., к. е. н, доцент; 

Карпенко Н.М., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

104. Компетентнісний підхід у формуванні сучасного фахівця з 

туризму 

Дробиш Л. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

105. Оцінювання результатів навчання студентів спеціальності 

«Туризм»: сучасні реалії 
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Логвин М. М., к. геогр. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

106. Компетентнісний підхід у формуванні фахівців з харчових 

технологій 

Хомич Г. П., д. т. н., професор  

Олійник Л. Б., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

107. Якість і підготовка студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» у вивченні навчальної дисципліни «Технологія мучних 

кондитерських виробів»  

Медведь Л.М., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

108. Компетентнісний підхід при вивченні дисципліни «Основи 

класичної кулінарії» 

Положишникова О. І., доцент 

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

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

109. Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників 

Суткович Т. Ю., к. т. н., доцент;  

Чоні І. В., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

110. Використання інтерактивних технологій у формуванні фахівців з 

харчових технологій 

Наконечна Ю. Г., к. т. н., доцент; 

Ткач Н. І., к. т. н., доцент; 

Тюрікова І. С., к. т. н., доцент 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

111. Шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

філологів  

Король Т. Г., к. пед. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

112. Педагогічні здібності та вміння як компоненти майстерності 

викладача 

Стеценко В. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

113. Формування компетентнісно-орієнтованого підходу як основи 

професійної підготовки майбутніх перекладачів 

Cухачова Н. С., к. філол. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

114. Лідерські компетенції сучасного фахівця в контексті соціального 

прогресу 

 Рудич Л. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

115. Тренінг як засіб формування професійних компетенцій майбутніх 

фахівців з управління персоналом 

Тужилкіна О. В., к. е. н., доцент; 

Степанова Л. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

116. Методика використання тренінгових технологій при викладанні 

дисципліни «управління персоналом» 

Костишина Т. А., д. е. н., професор 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

117. Актуальні проблеми вивчення організаційної поведінки 

персоналу 

Боровиков О. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

118. Оцінка закладів вищої освіти споживчої кооперації в умовах 

конкурентного середовища 

Бенях В. В., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі»; 

Кисіль О. М., менеджер «Агрофон-ду» 

119. Сутність та основні технології дистанційної освіти 

Михайлова Н. В., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

120. Інтерактивні методи навчання як інноваційна складова у 

формуванні сучасних компетенцій фахівців економічних 

спеціальностей  

Горбунова О. А., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Гаврилюк О. І., заступник начальника 

департаменту закупівель групи компанії 

«КАDІUM» 

121. Специфічні особливості процесу формування фізичної культури 

студентів вищих навчальних закладів 

Новицька Н. А., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

122. Формування особистості у процесі занять спортом 
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Ахтирська Н. М., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

123. Основні функції та роль викладача-тренера під час роботи з 

юними волейболістами 

Васецький І. А., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

124. Доступність та неперервність самостійних занять з фізичного 

виховання впродовж життєдіяльності студентської молоді   

Крафт В. А., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

125. Стимулювання фізичної активності та підвищення рівня фізичної 

підготованості студентів – майбутніх фахівців  

Кожуріна І. Є., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

126. Впровадження самостійної оздоровчої роботи студентів з 

послабленим здоров’ям  

Симоненко Н. О., ст. викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

127. Особливості впровадження інклюзивного навчання у закладах 

освіти 

Верига Ю. А., к. е. н., професор кафедри 

обліку і аудиту 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 

Мілька А. І., к. е. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 
2 

ЯКІСТЬ, ЩО ЗАДОВОЛЬНЯЄ ПОТРЕБИ 
СУЧАСНОГО СПОЖИВАЧА 

Модератори: Педченко Н. С., перший проректор, проф., д. е. н., 

Нестуля С. І., директор Інституту лідерства, доц., к. і. н.; Манжура О. 

В., проректор з науково-педагогічної роботи, д. е. н.; Бондар Л. М., 

керівник виробничої практики. 

 

1. Особенности потребительского поведения интернет-пользователей 

в Беларуси 

Гурская С. П., к. є. н., доцент кафедры 

коммерции и логистики 

Учреждение образования «Белорусский  

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

2. Повышение конкурентоспособности товаров – важнейшая задача 

современного рынка трикотажных изделий 

Тихоненко О. В.,  магистрант,  

Локтева К. И., к. т. н., доцент  кафедры 

товароведения 

Учреждение образования «Белорусский  

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

3. Качество и конкурентоспособность трикотажных товаров 

Сыцко В. Е., д. т.н., професор кафедры 

товароведения 

Учреждение образования «Белорусский  

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

Раецкая Н. П., начальник торгового 

отдела Гомельского райпо 

Бондаренко В. А., студент  

Учреждение образования «Белорусский  

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

4. Інституційний підхід дослідження поведінки споживачів 

Шаповалов В. О., к. е. н., доцент 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

5. Шляхи підвищення якості сирної продукції за допомогою ферментів 

мікробного походження  

Офіленко Н. О., к. с.-г. н., доцент; 

Горячова О. О., к. т. н., доцент; 

Назаренко В. О., к. т. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

6. Полімерна тара -запорука тривалого зберігання коренеплодів 

Хмельницька Є. В., к. т. н., доцент; 

Котова З. Я., старший викладач 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

7. Проблеми якості нестерильних лікарських засобів  

Сахно Т. В., д. х. н., професор; 

Кожушко Г. М., д. т. н., проесор;  

Семенов А. О., к. ф.-м. н., доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

8. Дослідження якості безалкогольних газованих напоїв 

Миронов Д. А., к. т. н, доцент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

9. Модель поведінки споживача на ринку товарів та послуг 

Брацун А. О., асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

10. Поведінка споживача на ринку товарів та послуг та її вплив на 

ефективність діяльності підприємства 

Іщейкін Т. Є., к. е. н.; 

Місюкевич В. І., к. е. н., доцент 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

11. Особливості поведінки споживачів у соціальних мережах та 

мережі Інтернет 

Іщейкін Т. Є., к. е. н. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 
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До відома учасників конференції! 
 

За довідками звертатися до оргкомітету конференції 

 (тел.: (0532) 50-92-35). 

Про особисту участь у конференції просимо повідомити заздалегідь. 


