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Організаційний комітет конференції: 
Голова оргкомітету: 
Віктор БЕДЬ, д.богосл.н., д.ю.н., проф., ректор Карпатського університету імені Августина Волошина, 
президент Міжнародної академії богословських наук, єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий 
Мукачівсько-Карпатською єпархією Православної Церкви України, народний депутат України першого 
скликання (Україна, м. Ужгород). 
Заступник голови оргкомітету: 
Михайло БАСАРАБ, д-р філософії в галузі історії, професор кафедри богослов’я, філософії та 
гуманітарних наук, проректор із наукової роботи Карпатського університету імені Августина Волошина, 
науково-педагогічний  співробітник кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти 
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Ужгород). 
 
Члени оргкомітету: 
Мирослава ВОВК – д. пед. н., завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязбна НАПН України (Україна, м. Київ).  
Сергій УРСТА -  д. богослов. н. професор,  ректор Ужгородської української  богословської академії. 
  
Петро ЯРОШ, д-р економіки, проф., президент Вищої соціально-економічна школи (Польща, м. 
Пшеворськ). 
 
Майя АРТЬОМОВА, д.філос.н., проф., проф. кафедри філософії, богослов’я та гуманітарних наук, 
директорка НДІ філософії, богослов’я та аналітики Карпатського університету імені Августина 
Волошина, вч. секр. Міжнародної академії богословських наук, (Україна, м. Ужгород). 
Людмила ЗАВІДНА, д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту, туристичного та готельно – ресторанного 
бізнесу Ужгородського торгівельно – економічного інституту Київського національного торгово – 
економічного університету та зав. кафедри менеджменту, фінансів та інформаційних технологій 
Карпатського університету імені Августина Волошина  (Україна, м. Ужгород). 
Роман ОФІЦИНСЬКИИ, д.і.н., в.о. зав. кафедри богослов’я, філософії та гуманітарних наук 
Карпатського університету імені Августина Волошина, проф. кафедри суспільно-гуманітарної та етико-
естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, (Україна, м. Ужгород). 
Олексій ПАИДА, д.ю.н., проф., зав. кафедри правознавства та канонічного права Карпатського 
університету імені Августина Волошина (Україна, м. Ужгород). 
Наталыя МІЩЕНЮК - д.психол.н., проф., завідувач кафедри  психології, педагогіки та соціальної 
роботи Карпатського університету імені Августина Волошина (Україна, м. Ужгород). 
Олеся КОВАЛЬОВА, д.псих..н., проф., завідуюча міжкафедральним сектором з методичної роботи 
Карпатського університету імені Августина Волошина (Україна, м. Ужгород). 

 
Порядок і регламент проведення конференції: 

• Конференція відбувається онлайн і за дотримання карантинних умов, викликаних поширенням 
вірусу СОУЮ-19. 

• Онлайн-підключення здійснюється через платформу Google Meet (посилання на конференцію: 
https://meet.google.com/ewu-zeqx-mem) 

• Графік підключення до заходів додається в кінці брошурованої програми. 
• Робочі мови конференції: українська, англійська,  
• Виступи учасників: 10-15 хвилин. 
• Обговорення і дискусійні акценти: до 5 хвилин. 

Учасники конференції отримують СЕРТИФІКАТ і можливість публікаці їтез та матеріалів в університетських 
виданнях «Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина» та «Богословська думка в 
Україні         

 (Початок пленарного засідання – 10.00. Аудиторія – 1 
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Пленарне засідання 

XIX Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Реалії та перспективи розвитку науки та освіти в сучасних 
умовах» 

(модератори: професор єпископ Віктор Бедь, професор  Михайло Басараб) 

Віктор Бедь - д.богосл.н., д.ю.н., проф., ректор Карпатського університету імені Августина 
Волошина, президент Міжнародної академії богословських наук, єпископ Мукачівський і 
Карпатський, керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією Православної Церкви України 
(Україна, м. Ужгород) 

 Актуальні питання та виклики щодо розвитку і реформування вищої 
юридичної освіти в Україні   
 
Мирослава Вовк – д. пед. н., завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязбна НАПН України. 
 Педагогічна освіта в Україні: тенденції розвитку, виклики і перспективи 
 
Роман Офіцинський - д.і.н., проф. кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної 
освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, в.о. зав. кафедри 
богослов’я, філософії та гуманітарних наук Карпатського університету імені Августина 
Волошина  

Засади і пріоритети історичної освіти в сучасній Україні 

 
Майя Артьомова – д.філос.н., проф., проф. кафедри філософії, богослов’я та гуманітарних 
наук КаУ імені Августина Волошина, акад. Міжнародної академії богословських наук, дир. 
НДІ філософії, богослов’я та аналітики КаУ імені Августина Волошина, вч. секр. МАБН, 
відмінник освіти України. 

Національні аспекти філософії сучасної освіти України в контексті 
утвердження доктрини регіональної української цивілізації 
    

Людмила Завідна – доктор економічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту, 
туристичного та готельно – ресторанного бізнесу Ужгородського торгово – економічного 
інституту Київського національно – економічного університету та зав. кафедри менеджменту, 
фінансів та інформаційних технологій  Карпатського університету імені Августина Волошина 
(м. Ужгород). 

Соціальні комунікації та стратегічне партнерство закладів вищої освіти із 
стейкхолдерами  

 

прот. Олександр Смолін - професор, доктор богословських наук, перший проректор УУБА. 

Вплив християнства та іудаїзму на історію, формування особливостей менталітету 
різних етнічно – національних груп та становлення сучасного українського суспільства 
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Михайло Басараб - д-р філософії в галузі історії, професор кафедри богослов’я, філософії 
та гуманітарних наук, проректор із наукової роботи Карпатського університету імені 
Августина Волошина, науково – педагогічний співробітник кафедри суспільно-
гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 
              Формування громадянських компетентностей в полікультурному середовищі 
 
 
Марина Дуб - доктор педагогічних наук, професор. 

Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти в умовах 
дистанційного навчання 
 

Марія  Жабляк - доктор педагогічних наук, професор, директор НДІ Української духовної 
культури Карпатського університету імені Августина Волошина, методист кабінету 
координаційно – методичної діяльності Закарпатського Інституту післядипломної 
педагогічної освіти.  

Ціннісний потенціал предметів духовно-морального спрямування в освітніх 
закладах Закарпатської області 
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Дискусійна локація 1 

Пріоритети розвитку сучасної філософії освіти України в 
контексті утвердження регіональної української цивілізації, 
збереження світоча Розуму, Духу і Слова Григорія Сковороди 
 

(модератор: проф. Майя Артьомова) 
 

Майя Артьомова – д.філос.н., проф., проф. кафедри філософії, богослов’я та гуманітарних наук 
КаУ імені Августина Волошина, акад. Міжнародної академії богословських наук, директорка 
НДІ філософії, богослов’я та аналітики КаУ імені Августина Волошина, вч. секр. МАБН. (м. 
Ужгород). 

Філософські засади освіти для миру, сковородинівських кордоцентризму, 
христоцентризму, філософії щастя – виклик часу в умовах інформаційно-технологічного 
суспільства 
 
Галина Сагач – д.пед.н., д-р теології, д-р філософії, проф., професор КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» Одеської обласної ради, проректорка Всеукраїнського народного 
університету українознавства імені Григорія Сковороди, акад. чотирьох Міжнародних академій, 
акад. Міжнародної академії богословських наук. (м. Київ). 

Благословенний Григорій Сковорода в освітньо-просвітницькому просторі України 
 
Людмила Димитрова – д-р філос.н., проф., проф. кафедри філософії, богослов’я та 
гуманітарних наук КаУ імені Августина Волошина, акад. Міжнародної академії богословських 
наук (м. Ужгород – м. Київ). 

Збереження духовно-культурної та громадянської самоідентифікації українського 
народу – запорука реформування сучасної освіти України та  утвердження регіональної 
української цивілізації 
 
Василь Жуковський – д-р пед.н., проф., проф. кафедри англійської мови та літератури 
факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», акад. 
Міжнародної академії богословських наук, протоієрей, настоятель студентсько-викладацького 
храму преподобного Федора Острозького Національного університету «Острозька академія». (м. 
Острог).  

Духовно-моральне виховання особистості в умовах реформування вітчизняної 
системи освіти 
 
Любов Задорожна – к.філос.н., член-кор. Міжнародної академії богословських наук, ректорка 
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради.  (м. Одеса). 

Регіональна освітня політика як складова філософії освіти у контексті розвитку 
українського цивілізаційного простору 
 
 Ігор Охріменко – д-р ек.н., проф., проф., акад. Міжнародної академії богословських наук, 
ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права (м. Київ). 

Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: проблеми студентської міграції  
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Микола Палтишев – к.пед.н., член-кор. Міжнародної академії богословських наук, Народний 
учитель СРСР, педагог-новатор (м. Одеса). 

Духовна спадщина педагогіки як складова філософії освіти  
 
Василь Омельчук – д-р ю.н., проф., зав. кафедри права Київського кооперативного інституту 
бізнесу і права, акад. Міжнародної академії богословських наук (м. Київ). 

Права людини – права дитини як основа філософії освіти у контексті українського 
цивілізаційного простору 
 
Марія Бубняк – старший вчитель історії Берегівської вечірньої (заочної) школи, голова 
Берегівської міської організації профспілки працівників освіти, відмінникиня освіти України 
(м.Берегове). 

Громадянська освіта в Україні як засіб формування політичної культури молоді, 
становлення вільної особистості громадянського суспільства 
 
Марія Баяновська – к.пед.н., д-р філософії (PhD), член-кор. Міжнародної академії 
богословських наук, доц., зав. кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти 
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відмінникиня освіти України                
(м. Ужгород). 

Наукометричний аналіз публікаційної активності вченого як ефективний метод 
підвищення якості та результативності наукових досліджень 

 
Михайло Марканич – заст. директора Державного архіву Закарпатської області (м.Київ). 

Упровадженя дистанційного навчання – вимога сучасності чи тимчасова 
необхідність?  
 
Микола Букач – д-р. пед.н., проф., проф. кафедри освітнього менеджменту КЗВО «Одеська 
академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, голова ГО «Університет третього віку», 
відмінник освіти України (м. Одеса – м. Миколаїв). 

Презентація науково-методичного посібника «Неформальна освіта для людей 
поважного віку» /Автор. колектив:Букач М.М., Сагач Г.М., Клименюк М.В., Задорожна Л.К., 
Працов Д.В., Ягоднікова В.В. – Миколаїв: ФОП Швець, 2020. – Т.2. – 440 с. (супровід – 
відеофільм) 
 
Василь Андрійцьо – канд. мистецтвознавства, доц., зав. кафедри КЗВО «Ужгородський 
інститут культури і мистецтва» Закарпатської обласної ради, член-кор. Міжнародної академії 
богословських наук, Заслужений працівник культури України (м. Ужгород). 

Юрій-Августин Шерегій – режисер, актор, співзасновник українських театрів за 
кордоном 

 
Володимир Мартиненко – д-р. н. з державного управління, проф., проф. Криворізького 
технічного університету, акад. Міжнародної академії богословських наук, чл.-кор. МПА, 
відмінник освіти України (м. Київ – м. Кривий Ріг). 

Універсалізм проєктного мислення Григорія Сковороди і сучасність 
 
Василь Кущерець – д-р філософ.н., проф., член-кор. НАПН України, засл. діяч науки і техніки 
України, президент Університету сучасних знань, голова правління Товариства «Знання» 
України (м.Київ). 

Біблія і Григорій Сковорода 
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Денис Мартишин (протоієрей Діонісій) – д-р богослов’я,  д-р н. у галузі політології, почесний 
д-р, проф. Міжнародної кадрової академії, зав. кафедри українського православ’я та теології  
МАУП, член-кор. Міжнародної академії богословських наук,  настоятель академічного храму на 
честь Собору Дванадцяти Апостолів (новомучеників сербських) у МАУП (м.Київ). 

Духовна спадщина Григорія Сковороди і сучасність 
 
Михайло Белень – д-р мистецтвознавства, проф. КаУ імені Августина Волошина та УУБА, 
акад. Української міжнародної академії оригінальних ідей, акад. МАБН, Заслужений художник 
України (м. Ужгород). 

Духовна подорож до образу генія Г.С.Сковороди у монументальній і станковій 
скульптурі України XX – початку XXI століть 
 
Наталя Сербіна – к.і.н., доц. кафедри міжнародного регіонознавства Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, член-кор. Міжнародної 
академії богословських наук, заслужена працівниця освіти України (м. Київ). 

Проблематика досліджень символічної політики сучасної України в контексті 
світоглядних настанов Григорія Сковороди 
 
Світлана Нетецька – директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи імені А.С. 
Макаренка І–ІІІ ступеня № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. 
Києва, відмінниця освіти України, нагороджена Почесною відзнакою Міжнародного 
Академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» (м.Київ). 

Духовно-моральні цінності Григорія Сковороди при підготовці школярів до життя в 
умовах сьогодення   
 
Леонід Андрієвський – український графік, живописець, художник книги, журналіст, 
мистецтвознавець, проф. Київського інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, 
заслужений художник України, народний художник України, лауреат Державної премії України 
імені Тараса Шевченка, член Національної спілки журналістів України, директор ТОВ 
«Видавництво «Криниця» (м.Київ). 

Григорій Сковорода у виданнях видавництва ТОВ «Видавництво «Криниця» 
 
Ольга Цокур – д-р філософ.н., проф., зав. кафедри педагогіки Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова (м.Одеса). 

Педагогічна свідомість Г.Сковороди у духовно-моральному вимірі 
 
Павло Ларіонов – Заслужений журналіст України, Заслужений працівник культури України (м. 
Київ). 

Сковородинський Пантеон 
 
 – к.і.н., член-кор. Міжнародної академії богословських наук, зав. сектором 

науково-методичного забезпечення змісту освіти дітей з особливими потребами відділу 
наукового та методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, відмінник освіти 
України (м.Київ);  
Ольга Лясоцька – заступниця директора з науково-педагогічної роботи, Лариса Прищепа – 
вчителька української мови та літератури,  спеціалізованої  загальноосвітньої школи імені А.С. 
Макаренка І–ІІІ ступеня № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. 
Києва. 

Мотиви зародження теорії життєтворчості в епістолярній спадщині Григорія 
Сковороди 

Іван Єрмаков 
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Василь Густі – прозаїк, поет, журналіст, перекладач, завідувач «Народного літературного 
музею Закарпаття», Заслужений працівник культури України (м. Ужгород). 

Григорій Сковорода (1722 – 1794 рр.) та Олександр Духнович (1803 – 1865 рр.) –
духовні велети українського народу 
 
Василина Хайруліна – д-р філософії у галузі педагогіки, член-кор. НАПН  України, член-кор. 
Міжнародної академії богословських наук, Заслужена працівниця освіти України                    (м. 
Київ).  

Г.Сковорода і Конфуцій – геніальні філософи-моралісти: діалог культур України – 
Китаю 

 
Валентина Зелінка – доц. кафедри музичного мистецтва КЗВО «Ужгородський інститут 

культури і мистецтва» Закарпатської обласної ради, Заслужена працівниця культури України (м. 
Ужгород).  

Вираження творчого духу Григорія Сковороди через призму музичних творів 
 
Анатолій СІМОНІК – український дизайнер, художник, викладач, фахівець з теорії та 
методики дизайну, провідний фахівець у галузі дизайну, співрозробник державної програми 
«Дизайн-освіта в Україні», член Національної спілки дизайнерів України (м. Київ). 

Порівняльний аналіз візуальних асоціацій поетичних звуків і слів різного 
біоенергетичного рівня: Григорій Сковорода – Леся Українка 

 
 
– к.і.н., член-кор. Міжнародної академії богословських наук, зав. сектором 

науково-методичного забезпечення змісту освіти дітей з особливими потребами відділу 
наукового та методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (м.Київ);  
Галина Ковганич – методист Центру позашкільної роботи Святошинського району                м. 
Києва. 

Презентація проекту « Ідемо за Сковородою» 
 
Світлана Ганущина – директорка Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості «ПАДІЮН» (м. Ужгород). 

Потенціал закладу позашкільної освіти в реалізації Великого проєкту «СКОВОРОДА 
– 300» 

 
Марія Мартинюк – викладачка  кафедри музичного мистецтва КЗВО «Ужгородський інститут 
культури і мистецтва» Закарпатської обласної ради (м. Ужгород). 

Музична складова творчості Г.С.Сковороди 
 
Тетяна Kyзьміч – к.пед.н., очільниця Херсонської філії Всеукраїнського народного 
університету українознавства імені Григорія Сковороди (м. Херсон) . 

Всеукраїнський проєкт «СКОВОРОДА – 300 у контексті освітнього простору 
Херсонщини»   
 
Микола Букач – д-р. пед.н., проф., проф. кафедри освітнього менеджменту КЗВО «Одеська 
академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, голова ГО «Університет третього віку», 
відмінник освіти України (м. Одеса – м. Миколаїв). 

 Педагогічні погляди мислителя Григорія Сковороди щодо соціально-педагогічного 
супроводу осіб поважного віку 
 

Іван Єрмаков 
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Галина Соломахіна – директорка Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської міської ради Херсонської 
області (м. Каховка). 

Християнське благочестя у творчості Григорія Сковороди 
 
Олена Білокриницька – вчителька історії Вербівського закладу повної загальної середньої 
освіти Нижньосірогозького району Херсонської області (с. Верби). 

Творчість Григорія Сковороди через призму віків 
 
Наталя Крупа – вчителька-методистка Сиваської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів               
№ 2 Новотроїцького району Херсонської області, відмінниця освіти України (смт. Сиваське). 

Досвід упровадження елективного курсу з медіаосвітнім компонентом «AVE 
SKOVORODA! ІДЕМО ЗА СКОВОРОДОЮ» в освітній процес 
 
Микола Першегуба – заступник голови Куяльницької об’єднаної громади Одеської області, 
вчитель української мови та літератури Куяльницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (м.Одеса). 

Григорій Сковорода в освітньому просторі Одещини 
 

Анжела Нетребенко – викладачка української мови та літератури фахового коледжу 
Міжнародного гуманітарного університету (м.Одеса). 

Сковородинська світлиця м.Одеси як центр духовно-моральної та інтелектуальної 
спадщини українського народу, цивілізаційного розвитку України 
 
Євгенія Рижикова – вчителька зарубіжної літератури Брилівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів Олешківської районної ради Херсонської області (смт. Брилівка). 

Факультативні заняття за програмою авторського елективного спецкурсу з 
медіаосвітнім компонентом «AVE SKOVORODA! ІДЕМО ЗА СКОВОРОДОЮ» як засіб 
розвитку життєвої компетентності учнів профільної середньої освіти 
 
Юлія Шмалько – викладачка української мови та літератури фахового коледжу Міжнародного 
гуманітарного університету (м.Одеса). 

Афористика Григорія Сковороди – невичерпне джерело мудрості й праведності 
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Дискусійна локація 2 

Інноваційні рішення в економіці, бізнесі та соціальних комунікаціях 

(модератор: професор Людмила Завідна) 
 

Людмила Завідна – доктор економічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту туристичного та 
готельно – ресторанного бізнесу Ужгородського торгівельно – економічного інституту Київського 
національного торгово – економічного університету та завідувач кафедри менеджменту, фінансів та 
інформаційних технологій Карпатського університету імені Августина Волошина (м. Ужгород). 

Соціальні комунікації та стратегічне партнерство закладів вищої освіти із 
стейкхолдерами  

 
Галина П´ятницька – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Київського 
національного торговельно-економічного університету (м. Київ). 

Брендинг вищої освіти та діджиталізація університетів 
 

Валентина Жуковська – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ). 

Наукові та практичні аспекти розвитку екологічного менеджменту в Україні та ЄС 
 

Лариса Лугош – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, фінансів та 
інформаційних технологій Карпатського університету імені Августина Волошина (м. Ужгород). 

Розвиток цифрових технологій - провідний ресурс економічного розвитку сучасного 
суспільства 

 
Ірина Миколайчук – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Київського 
національного торговельно-економічного університету (м. Київ). 

Перспективи розвитку співпраці університету зі стейкхолдерами 
 

Ніна Сичова – кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 

Корпоративні університети в Україні: реалії створення та функціонування в умовах 
пандемії 

 
Мирослава Бабинець – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ (м. 
Ужгород). 

Підготовка майбутніх фахівців до професійно-ділового іншомовного спілкування в 
сучасних умовах навчання 

 
Анна Присяжнюк – кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-
економічного університету (м. Київ). 
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Кластери в освіті: реалії та перспективи розвитку 
 

Катерина Колєснікова – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики 
Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса). 

Мотивація як головний чинник ефективного управління персоналом в готельно-
ресторанному бізнесі 

 
Мар’яна Ціпіньо – викладач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 
Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ (м. Ужгород). 

Інноваційні методи викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах 
 

Марія Ігнатко – старший викладач кафедри менеджменту, фінансів та інформаційних технологій 
Карпатського університету імені Августина Волошина (м. Ужгород). 

Аграрна наука в Україні: стан та перспективи розвитку 
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Дискусійна локація 3 

Релігійна думка в контексті розвитку української державності  

(модератор: проф. прот. Олександр Смолін) 
 
прот. Олександр Смолін - професор, доктор богословських наук, перший проректор 
Ужгородської української богословської академії. 

Релігійна та морально-ціннісна самоідентифікація сучасної української молоді.  
 
Марія Жабляк – доктор педагогічних наук, професор, директор НДІ Української духовної 
культури Карпатського університету імені Августина Волошина та методист кабінету 
координаційно – методичної діяльності Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

Роль духовної пісні у формуванні особистості  
 
Евген Нікольський – доктор філологічних наук, доктор, професор кафедри богослов`я, 
філософії та гуманітарних наук Карпатського університету імені Августина Волошина та 
Ужгородської української богословської академії. 

Релігійно-філософські ідеї В'ячеслава Липинського 
 
Анна Лілль-Безак  - аспірант Карпатського університету імені Августина Волошина. 

Старозавітні прообрази юродства 
 
прот. Денис Клюковський – аспірант Карпатського університету імені Августина Волошина. 

Маніпуляція свідомістю в секті Свідків Єгови 
 
ігумен Іларион Заславський - аспірант Карпатського університету імені Августина Волошина. 

Любов до Бога в аскетичному вченні святого Паїсія Святогорца 
 
іподиякон Віктор Понзель – студент – магістр Карпатського університету імені Августина 
Волошина 

Релігійний паломницький туризм, як чинник актуалізації та збереження пам’яток 
церковного мистецтва на Закарпатті (ХVII – XIX ст. ст.) 
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Дискусійна локація 4 

Інноваційні напрями науково-методичної роботи педагога в умовах освітніх 
реформ 

(модератор: проф. Михайло Басараб) 

Аніщенко  Олена - доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки  Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
      До питання про теоретичні засади професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти 
дорослих 
Антоніна Вчорашня – доктор педагогічних наук, професор, директор НДІ історії українських 
національно – визвольних змагань Карпатського університету імені Августина Волошина 
 Формування моральних цінностей молоді у п`єсах Августина Волошина. 
 
Марина Грабар - кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Ужгородського національного 
університету 
 Історичні умови розвитку таймшер туризму 
 
Юлія Грищенко - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і 
технологій педагогічної освіти Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України 
 Роль науково-педагогічних шкіл у розвитку сучасної освіти і науки 
 
 

Іветта Депчинська - кандидат педагогічних наук, доцент, Закарпатський угорський інститут ім. 
Ференца Ракоці ІІ, кафедра Педагогіки та психології; Ужгородський національний університет, кафедра 
Прикладної лінгвістики   

 Особливості втілення принципу духовності в гуманітарних дисциплінах народних шкіл 
Підкарпатської Русі у контексті розвитку змісту гуманітарної освіти сьогодення  

 
Зоряна Ваколя -  к.пед.наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, факультет 
суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Вплив періодики Закарпаття 1919 – 1939 рр. на моральне виховання молодшого школяра 
 

Руслана Жовтані - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних комунікацій 
Ужгородського національного університету 

Методика викладання іноземної мови професійного спрямування для студентів-
туризмознавців 

 
Марія Кашка - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри туризму Ужгородського 
національного університету 

Методологічні основи викладання релігійного туризму 
 

Марія Кухта -  к.пед.наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, факультет 
суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Вікторія Ігнат - магістр 
спеціальності «менеджмент у системі дошкільної освіти» УжНУ 

  Активізація особистісного потенціалу розвитку дітей дошкільного віку засобами 
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педагогічного спілкування 

Олександр Кучменко - к.пед.н., старший викладач Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова 

Візуалізація, як інструмент ефективного представлення навчального контенту 
 

Василь Петечук - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри природничо-
математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 
освіти 

Елементи розвивального навчання в сучасних умовах 
 
Юлія Петечук - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики 
Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ 

Особливості викладання математики в сучасних умовах 
 

Тетяна Фурсенко - кандидат педагогічних наук,доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 
Освітня система: проблема визначення поняття 
 

Галина Шикітка- кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  

Діяльність педагогічних товариств на українських землях як історико-педагогічна 
проблема  

 
Ольга Джога – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Наукове обґрунтування моделі виробничо-технологічної підготовки бакалаврів 
харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти 

 
Людмила Дідух - кандидат історичних наук, завідувач відділу технологічного забезпечення 
архівної справи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства; Наталія Залєток - кандидат історичних наук, завідувач відділу 
архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства 

Науково-методичне забезпечення використання та доступу до документів 
державних архівів, що містять персональні дані 

 
Маріанна Марусинець - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу 
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

 Модель системи зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 
Австрії 

 
Людмила Михида - кандидат філологічних наук, викладач Кропивницького будівельного 
коледжу 

  Художні деталь та символіка фітонімів у романі Мирослава Дочинця «Вічник. 
Сповідь на перевалі духу» 

 
Аліна Велика - cтарший викладач ЖДУ ім. Івана Франка 

 Особливості викладання англійської мови за умов дистанційного навчання 
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Ірина Поп - аспірантка заочної форми кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи ДВНЗ «УжНУ» 

Підвищення педагогічної майстерності педагогів у Підкарпатській Русі на початку 
20-х років XX століття 
 
Катерина Петечук - методист кабінету методики викладання природничо-математичних 
дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 
 Проблемне навчання в умовах Нової української школи 
 
Тетяна Зінич - магістр кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» 

Педагогічні умови естетичного виховання дітей дошкільного віку 
 
Аліна Калинич - магістр 1 курсу факультету суспільних наук, кафедри загальної педагогіки та 
педагогіки вищої школи, спец. «Початкова освіта» ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» 

Морально-етичне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки 
 
Мальвіна Кондратьєва - магістр 1 курсу факультету суспільних наук, кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи, спец. «Педагогіка вищої школи» ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 

Формування моральних цінностей у майбутніх викладачів ВНЗ у процесі 
магістерської підготовки 
 
Леся Трамбола - магістр кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» 

Виховання відповідальної поведінки в учнів початкової школи 
 
 

Дискусійна локація 5 

(модератор: проф. Наталія Міщенюк ) 

Соціокультурні  та психологічні виміри становлення особистості в умовах 
кризи  

 
Наталія Міщенюк - д.психол.н., проф., завідувач кафедри  психології, педагогіки та соціальної 
роботи Карпатського університету імені Августина Волошина 

Вплив пандемії COVID-19 та карантину на психологічний стан людини 
 
Олександра Орос -  к. соціол.н., доцент кафедри  психології, педагогіки та соціальної роботи  
Карпатського університету імені Августина Волошина  

Аналіз батьківської агресії та насильства в ситуації дистанційного навчання в 
початкових класах під час пандемії Covid 19 
 
Наталія Сивній - д.психол.н., професор кафедри  психології, педагогіки та соціальної роботи  
Карпатського університету імені Августина Волошина 

Тенденції розвитку сучасної професійної психологічної освіти 
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Роман Шевчук - к.біол.н., професор  кафедри  психології, педагогіки та соціальної роботи 
Карпатського університету імені Августина Волошина 

Сучасні технології та психологічні аспекти маніпулювання свідомістю людини під 
час ведення інформаційних війн 
 
Олена Ярема - д.психол.н., професор кафедри  психології, педагогіки та соціальної роботи 
Карпатського університету імені Августина Волошина 

 Пріоритетні напрями діяльності психологічної служби у ВНЗ 
 

Світлана Камінська – старший викладач Державного університету інфраструктури та 
технологій 
     Із  досвіду розвитку м’яких навичок серед майбутніх моряків 
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Дискусійна локація 6 
 

(модератор: проф. Олексій Пайда) 
 

Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів 
 

Олексій Пайда - д.ю.н., проф., зав. кафедри правознавства та канонічного права Карпатського 
університету імені Августина Волошина (Україна, м. Ужгород). 

Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до 
суду в інтересах інших осіб – теорія, практика. 
 
Андрій Кич - д.ю.н., проф., кафедри правознавства та канонічного права Карпатського 
університету імені Августина Волошина (Україна, м. Ужгород). 

Основні тенденції боротьби з незаконним обігом наркотичних та психотропних 
речовин на сучасному етапі. 

 
Юрій Лаврентьєв - д.ю.н., проф., кафедри правознавства та канонічного права Карпатського 
університету імені Августина Волошина (Україна, м. Ужгород). 

Участь адвоката у справах щодо визначення місця проживання дитини. 
 
Михайло Феделеш - доктор філософії в галузі права, доц., кафедри правознавства та 
канонічного права Карпатського університету імені Августина Волошина (Україна, м. Ужгород). 

Основні напрямки реформування системи управління державним майном. 
 

Олеся Шевчук - начальник відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями 
Ужгородської міської ради. (Україна, м. Ужгород). 

Інформаційно-аналітична діяльність в органах публічної влади. 
 
Єлизавета Косенко - студентка Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
(Україна, м. Дніпропетровськ). 

Оскарження рішень органів державної податкової служби. 
 
Катерина Демченко - студентка ІІІ курсу спеціальності «Право» ВСП «Фаховий коледж МНУ 
ім. В. О. Сухомлинського» (Україна, м. Миколаїв). 

Адміністративно-деліктне провадження та засоби його забезпечення у системі 
адміністративного права України. 
 
Людмила Шпраха - Заступник директора з навчально-виховної роботиприватного навчально-
виховного комплексу  «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 
«Щасливе місто» (Україна, м. Тячів). 

Особливості організації роботи адміністрації. 
 
Микола Чех - Учитель історії та правознавства приватного навчально-виховного комплексу   

Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів «Щасливе 
місто»  школи в умовах карантину  CОVID - 19» (Україна, м. Тячів). 

 
 



18

 

 
Дискусійна локація 7 

 

(модератор: проф. Олена Шимко) 
 

Формування мовних компетентностей в умовах освітніх реформ 
 
 

 
Олешко Марія Василівна - учитель англійської мови, зарубіжної літератури приватного 
навчально-виховного комплексу  «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів «Щасливе місто» ( м. Тячів ) 

Позакласна робота з англійської мови в умовах карантину COVID-19 
 
Самойліч Ганна Михайлівна - учитель зарубіжної літератури приватного навчально-
виховного комплексу  «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня  школа І-ІІІ 
ступенів «Щасливе місто» ( м. Тячів ) 
 

Виховання комунікативної компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури 
в умовах карантину  CОVID – 19 
 
Зизень Ярослав Михайлович - учитель англійської мови та німецької мови приватного 
навчально-виховного комплексу  «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів «Щасливе місто» ( м. Тячів ) 
 

 Виховна робота при вивченні англійської мови в умовах карантину COVID-19 
 

Онищук Олеся Ярославівна - учитель української мови та літератури приватного 
навчально-виховного комплексу  «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів «Щасливе місто» ( м. Тячів ) 
  

Освітні, розвивальні й виховні навчальні завдання з української мови 
 
  
 
Гурська Дарія Володимирівна - учитель української мови та літератури ЗОШ   І-ІІІ 
ступенів № 4  м. Каменське ( Одеська обл. ) 
 

Формування в учнів комунікативної компетентності іноземною мовою.  
 
Конончук Ганна Василівна - учитель української мови та літератури ЗОШ   І-ІІІ ступенів 
№ 4  м. Каменське ( Одеська обл. ) 
 

Освітні, розвивальні й виховні навчальні завдання з української мови в умовах 
CОVID-19. 
 
Сулейман Алла Володимирівна - учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 4 м. 
Каменське ( Одеська обл. ) 
 

Валізка творчих вправ на уроках іноземної мови 
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Крачун Євгенія Олександрівна - учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 4 м. 
Каменське( Одеська обл. ) 
  

Вдосконалення комунікативної компетенції учнів на уроках іноземної мови 
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01 червня – підбиття підсумків XIX Всеукраїнської науково-практичної конференції  

Реалії та перспективи розвитку науки та освіти в сучасних умовах 
 (модератори: професор Віктор Бедь, професор кафедри богослов’я, філософії та гуманітарних 
наук Михайло Басараб) 
Початок засідання – 10.00. Аудиторія – 101) 
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