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Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

ПРОГРАМА
ДЕНЬ 1 – 26 травня (четвер), 2016
Червона зала ЧНУ
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

08:00

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

09:00

Степан Мельничук, ректор, професор, доктор фізико‐математичних наук,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Петро Фочук, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи та
міжнародних зв’язків, Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Юрій Халавка, кандидат хімічних наук, Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича, засновник спеціалізованої дослідницької
мережі “Ukrainian Scientists Worldwide” /Українські науковці у світі/
Анатолій Олексієнко, PhD, професор, Університет Гонконгу
Сергій Курбатов, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти
НАПН України, член Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти
Володимир Сацик, кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної
економії, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, засновник сайту “Освітні тренди”
Ранкова кава

09:30

ПЕРШИЙ РАУНД ПАНЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ *

09:45

Панелі:
Академічні дослідження
Інституційні трансформації у вищій школі
Інноваційні методології та практики викладання
Інтернаціоналізація вищої освіти
ЕКСПЕРТНІ ПАНЕЛІ

12:00

Михайло Винницький, PhD, заступник директора Докторської школи
Національного університету “Києво‐Могилянська академія”, співкерівник PhD‐
програми "Суспільні трансформації"
Євген Ніколаєв, кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної
економії, КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Як Україні створити сучасну систему підготовки та захисту дисертацій
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

13:00

Екскурсія ЧНУ (вул. Коцюбинського, 2)

14:00

КРУГЛИЙ СТІЛ на тему “Фінансування ВНЗ та бюджетні інновації:
роль викладачів, адміністраторів, спонсорів”

15:00

Спікери:
Інна Совсун – перший заступник Міністра освіти і науки України
Олена Панич – експерт Реанімаційного пакету реформ (група "Освіта"),
кандидат історичних наук, доцент
Володимир Бахрушин – доктор фізико‐математичних наук, професор кафедри
системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького
національного технічного університету
Модератор – Володимир Сацик
Кава‐брейк

17:00

Концерт Камерного оркестру (Мармурова зала ЧНУ)

17:20

Святкова вечеря

18:30

Екскурсія вечірніми Чернівцями

19:30

Завершення 1‐го дня

21:00

ДЕНЬ 2 – 27 травня (п’ятниця), 2016
Мармурова зала ЧНУ
ЕКСПЕРТНІ ПАНЕЛІ
Модератор – Анатолій Олексієнко
Богдан Сторощук, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної
теорії, менеджменту та адміністрування, Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича

09:00

Освіта в концепції суспільної динаміки Шумпетера
Анатолій Олексієнко, PhD, професор, Університет Гонконгу

09:40

Філософія підприємництва в управлінській практиці західного
університету: Шумпетер, Кларк, і Ленг
Тарас Фініков, кандидат історичних наук, президент Міжнародного фонду
досліджень освітньої політики

10:20

Презентація колективної монографії “Інноваційний університет і
лідерство: проект і мікропроекти”
Кава‐брейк

11:00

ДРУГИЙ РАУНД ПАНЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ **

11:30

Панелі:
Академічні дослідження
Інституційні трансформації у вищій школі
Інноваційні методології та практики викладання
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

14:00

КРУГЛИЙ СТІЛ на тему “Роль креативного університету в місцевому та
регіональному розвитку”

15:00

Спікери:
Тарас Полатайко – художник
Володимир Середюк – кандидат економічних наук, заступник Чернівецького
міського голови
Сергій Курбатов – доктор філософських наук, старший науковий співробітник
Інституту вищої освіти НАПН України, афілійований науковий співробітник
Центру російських та євразійських досліджень Університету Уппсала, Швеція
Тарас Фініков – кандидат історичних наук, президент Міжнародного фонду
досліджень освітньої політики
Володимир Сацик – кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної
економії, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, засновник сайту “Освітні тренди”
Модератор – Юрій Халавка
Кава‐брейк

17:00

Проміжні підсумки, зворотній зв’язок, перспективи на майбутнє

17:30

Завершення 2‐го дня

18:00

ДЕНЬ 3 – 28 травня (субота), 2016
Екскурсія у м. Хотин (Хотинська фортеця)

13:00

* Учасники і теми доповідей, перший раунд панелей досліджень (26

травня, 2016)

/ 09:45 – 12:00 /
ПАНЕЛІ
“Академічні дослідження”
“Інституційні трансформації у вищій школі”
Сергій Курбатов
Таяна‐Лідія Дєордіца
Від ідеї до місії: метаморфози
“Сучасні інформаційні технології
розуміння дискурсу сучасного
в наукових дослідженнях”:
університету
орієнтовні результати учіння
Олександр Длугопольський
Імператив якості вищої освіти:
стандарти Європи для
університетів пострадянського
простору
Сергій Терепищий
Джон Дьюї: від “туманного” до
“добре впорядкованого”
освітнього ландшафту
Володимир Бахрушин
Академічна автономія і
трансформація української освіти

МОДЕРАТОР
Сергій Терепищий

Євген Литвиновський
Критичні деструкції системи
вищої освіти України
Світлана Щудло
Українська асоціація дослідників
освіти: місія, ключові завдання і
здобутки

ПАНЕЛІ
“Інноваційні методології та практики викладання”
“Інтернаціоналізація вищої освіти”
Сергій Сєряков
Тетяна Кузнєцова
“Журналістика – це не про тексти, Міжнародна співпраця: сучасні
українські виклики, реалії і
це про інтерес до людей”, або як
перспективи
по‐новому вчити журналістиці
Віра Усик
Деструкція і трансформація
переддипломної практики:
евалюація та нові можливості
Михайло Сажнєв
Модернізація системи
пострадянської вищої освіти та
перехід до світової академічної
моделі зі збереженням
компонентів освітнього процесу
Катерина Сімак
Модель організації та розвитку
академічної мобільності студентів
у системі вищої освіти Канади
МОДЕРАТОР
Тетяна Кузнєцова

Марина Литвин
Детермінанти глобального ринку
онлайн‐освіти
Ігор Огірко, Ольга Огірко
Експертно‐інформаційна система
інноваційної практики в
академічних дослідженнях та
викладанні

** Учасники і теми доповідей, другий раунд панелей досліджень (27

травня, 2016)

/ 11:30 – 14:00 /
ПАНЕЛІ
“Академічні дослідження”
“Інституційні трансформації у вищій школі”

ПАНЕЛЬ
“Інноваційні методології та практики викладання”

Андрій Гожик, Дмитро Грязнов,
Ольга Ямкова, Володимир
Заславський
Міжпроектна співпраця – джерело
інноваційних змін в процесах
реформування освітньо‐наукової
сфери

Вікторія Горбунова, Віталій Климчук
Освітня магістерська програма “Клінічна психологія з основами
когнітивно‐поведінкової терапії”

Володимир Матвійченко, Сергій
Яременко, Ольга Ямкова,
Володимир Заславський
Інноваційні розробки для
моніторингу, забезпечення процесів
мобільності та академічних
досліджень в Київському
національному університеті імені
Тараса Шевченка
Ольга Цимбалюк
Пошук ефективних шляхів розвитку
вищої освіти і науки в Україні: через
модернізацію чи реформування?
МОДЕРАТОР
Анатолій Олексієнко

Наталія Рибка
“Креативна деструкція” як
технологія комерціалізації вищої
освіти
Ольга Гомілко
Виробництво присутності як
освітня стратегія

Денис Яковлев
“Креативна деструкція” vs “Перестройка”: освіта як простір вибору
Лілія Яковлева
Громадянська ідентичність як мета та складова політичної освіти

Марина Хмара
Роль високотехнологічних
кластерів в освіті та інноваціях

Григорій Мозолевич
Дистанційне навчання як елемент вищої освіти

Юрій Ходанич
Реформування вищої освіти в
Україні

Інна Цибулько
Студентський плейбек‐театр як метод інноваційного викладання
та навчання

Олег Серняк
Запровадження інституту
незалежних освітніх аудиторів як
механізму громадського контролю
якості вищої освіти в Україні

Катерина Тягло
Театр для діалогу: від мови образів до соціальних інновацій
Михайло Жук
Змішане навчання: досвід Edu WorkShops
МОДЕРАТОР
Віталій Климчук

