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28-29 квітня 2022 року 

ВНАУ, вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна   
Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення № 149 від 01.03.2022 р.) 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

28 квітня 2022 р. 

09:00-10:00 Реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх)  

10:00-13:00 Пленарне засідання (ауд. 2220) 

13:00-13:30 Перерва  

13:30-15:30 Секційні засідання 

Секція 1. Теоретико-методологічні та практичні 

аспекти розроблення макроекономічної стратегії 

реалізації євроінтеграційного вибору України 

(ауд. 2220)   

Секція 2. Соціально-економічний розвиток територій 

та забезпечення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання в умовах адаптації до 

Європейського зеленого курсу (ауд. 1108) 

Секція 3. Розвиток вітчизняної та світової освіти і 

науки в рамках євроінтеграційних процесів 

(ауд. 1105) 

15:30-16:00 Підведення підсумків конференції (ауд. 2220)    

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 

Дискусії – до 3 хв. 

 

29 квітня 2022 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та 

науковими фаховими виданнями, стартапами Вінницького 

національного аграрного університету, матеріально-технічною 

базою університету та ННВК «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум».   



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

10:00-10:10 КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, академік НААН 

України, президент Вінницького національного 

аграрного університету, президент ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»  

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат 

сільськогосподарських наук, професор, ректор 

Вінницького національного аграрного університету  

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, доктор 

економічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної, наукової та інноваційної діяльності 

Вінницького національного аграрного 

університету. 

Доповіді на пленарному засіданні:  

10:10-10:20 Органічне виробництво як складова 

забезпечення продовольчої безпеки України  

ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, в. о. декана факультету 

економіки та підприємництва Вінницького 

національного аграрного університету.  

10:20-10:30 Формування господарських продовольчих 

кластерів: регіональний рівень  

ПАСІЧНИК Юрій Васильович, доктор 

економічних наук,  професор, головний науковий 

співробітник відділу фінансово-кредитної та 

податкової політики Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» НААН 

України. 

10:30-10:40 Екологічне оподаткування як інструмент 

впливу на обсяги утворення відходів: 

імплементація європейського досвіду в Україні 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, доктор 

економічних наук, професор, проректор з науково-



педагогічної, наукової та інноваційної діяльності 

Вінницького національного аграрного 

університету. 

10:40-10:50 Обґрунтування потреб військової економіки в 

умовах світових криз  

САХНО Андрій Анатолійович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки та підприємницької діяльності  

Вінницького національного аграрного 

університету.  

10:50-11:00 Аналіз споживчих витрат та доходів сільських 

домогосподарств 

ШИЯН Дмитро Вікторович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економіки 

підприємства та організації бізнесу Харківського 

національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця. 

11:00-11:10 Особливості міжнародної інтеграції вищої 

освіти в умовах глобалізації суспільства 

ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

тракторів, автомобілів та енергетичних засобів 

Закладу вищої освіти «Подільського державного 

університету». 

11:10-11:20 Ключові аспекти реалізації євроінтеграційного 

вибору України в умовах мінливого безпекового 

середовища  

ГОЛОВНЯ Олена Михайлівна, доктор 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму 

Вінницького національного аграрного 

університету. 

11:20-11:30 Аналіз засобів реалізації повнофункціонального 

Інтернет-магазину в умовах євроінтеграції  

ЛІМАН Віталій Васильович, кандидат технічних 



наук, доцент, завідувач кафедри економіки 

Вінницького фінансово-економічного університету. 

11:30-11:40 Розвиток сільського господарства в умовах 

європейського вектору розвитку України 

ГМИРЯ Вікторія Петрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки, підприємництва та маркетингу 

Черкаського державного бізнес-коледжу. 

11:40-11:50 Шляхи інтеграції вищої освіти України у 

європейський освітній простір  

ДЖЕДЖУЛА Олена Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій   

Вінницького національного аграрного 

університету. 

11:50-12:00 Агротуристичні комплекси в контексті  
Європейського зеленого курсу: вектори 

розвитку та перспективи  

СТАВСЬКА Юлія Вацлавівна, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму 

Вінницького національного аграрного 

університету. 

12:00-12:10 Інтеграція освіти, науки і культури в 

транскордонному просторі України і ЄС 

КОНДРАТОВА Марина Володимирівна,  

кандидат педагогічних наук, директор  

відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну Вінницького національного 

аграрного університету». 

12:10-12:20 Модернізація ринку освітніх послуг в 

європейській інноваційній моделі розвитку 

ЛЕВЧУК Олена Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 



математики, фізики та комп’ютерних технологій 

Вінницького національного аграрного 

університету. 

12:20-12:30 Закордонні університети в ТОП-10 рейтингу QS 

Emerging Europe and Central Asia University 

Rankings 

ЛЮЛЬЧИК Вадим Олександрович, кандидат 

сільськогосподарських наук, завідувач технічним 

відділенням, викладач відокремленого 

структурного підрозділу «Рівненський фаховий 

коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України». 

12:30-12:40 Тенденції вітчизняної та світової освіти в 

контексті глобалізаційних процесів  

ОПАНАЩУК Юрій Якович, кандидат 

економічних наук, доцент, голова правління  

Асоціації готельних об’єднань та готелів міст 

України.  

12:40-12:50 Правова визначеність як цінність 

європейського союзу 

РУДЗЬ Олена Станіславівна, викладач, 

в.о. директора відокремленого структурного 

підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного 

університету».  

12:50-13:00 Вплив глобалізаційних процесів на сучасні 

економічні системи  

ТОМАШУК Інна Вікторівна, доктор філософії з 

економіки, старший викладач кафедри економіки 

та підприємницької діяльності Вінницького 

національного аграрного університету. 



СЕКЦІЯ 1 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ 

СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ 

УКРАЇНИ (ауд. 2220) 
 

Голова секції: ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та 

підприємницької діяльності, в. о. декана факультету економіки та 

підприємництва Вінницького національного аграрного 

університету.  

Відповідальний секретар: ПАЛАМАРЕНКО Яна 

Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького 

національного аграрного університету.  

 

13:30-13:35 Дослідження подальшого розвитку України в 

членстві Європейського Союзу  

ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна, кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри 

економіки та підприємницької діяльності ВНАУ. 

13:35-13:40 Економетричне моделювання складових 

зайнятості населення в якості факторних систем  

ВОЛОНТИР Людмила Олексіївна, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри 

комп’ютерних наук та економічної кібернетики 

ВНАУ.  

13:40-13:45 Оцінка похибок економічних розрахунків 

ДЗІСЬ Віктор Григорович, кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри математики, фізики 

та комп’ютерних технологій ВНАУ. 

13:45-13:50 Розвиток екотуризму як засіб економічного 

зростання в умовах євроінтреграції 

ЛОПАТЮК Руслана Іванівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 



менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ.  

13:50-13:55 Екосистемний підхід – основа зеленої 

модернізації аграрного виробництва  

КОВАЛЬЧУК Світлана Ярославівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки та підприємницької діяльності ВНАУ.  

13:55-14:00 Детермінанти впливу екологічної складової у 

розвитку підприємств м’ясопродуктового 

підкомплексу в умовах євроінтеграційних 

процесів 

БОЛТОВСЬКА Людмила Леонідівна, доктор 

філософії з економіки, асистент кафедри економіки 

та підприємницької діяльності ВНАУ.  

14:00-14:05 Співробітництво України та ЄС у науково-

освітній сфері  

ЛАВРЕНТЬЄВА Лариса Анатоліївна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу  

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

14:05-14:10 Розв’язування задач економічного змісту 

засобами системи Mathсad в умовах 

євроінтеграційних процесів 

ДЯЧИНСЬКА Олена Миколаївна, асистент 

кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ. 

14:10-14:15 Європейський фонд освіти як інституція 

розвитку систем освіти і навчання в країнах-

партнерах ЄС 

ГОРДІЙЧУК Ольга Володимирівна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

14:15-14:20 Методологія формування стратегії 



інноваційного розвитку в рамках 

євроінтеграційних процесів 

СОЗАНСЬКА Інна Петрівна, викладач  

Державного вищого навчального закладу  

«Могилів-Подільський монтажно-економічний 

коледж». 

14:20-14:25 Проблема подвійного громадянства в період  

євроінтеграційних процесів 

ПОДУФАЛОВ Павло Петрович, викладач 

відокремленого структурного підрозділу «Могилів-

Подільський технолого-економічний фаховий 

коледж ВНАУ». 

14:25-14:30 Розвиток сільських територій в системі 

євроінтеграційних пріоритетів України 

ТОМАШУК Іван Олегович, директор  

ТОВ «Бізнес Агро Імперія». 

14:30-14:35 Особливості європейської інтеграції України: 

перешкоди та перспективи  

НАЗАРЕНКО Наталія Анатоліївна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ».  

14:35-14:40 Євроінтеграційні процеси в Україні:  

особливості і ризики становлення 

ДОВБНЯ Марина Олексіївна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ».  

14:40-14:45 Інтеграція професійної освіти України до 

європейського освітнього простору  

КОНОВАЛОВА Наталія Петрівна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу  

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економіки та дизайну ВНАУ».  

14:45-14:50 Інвестиційні пріоритети розвитку галузі 

садівництва в умовах євроінтеграційних 

процесів  

ФЕНЯК Лариса Анатоліївна, аспірантка, 

асистент кафедри економіки та підприємницької 

діяльності ВНАУ. 

14:50-14:55 Сертифікація сільськогосподарської продукції 

при виході на європейський ринок: проблеми та 

перспективи 

КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович, аспірант 

ВНАУ, директор ТОВ «ОРГАНІК-Д». 

14:55-15:00 Міжнародний досвід державної підтримки 

підприємництва в аграрному секторі економіки  
ДОЦЮК Світлана Олександрівна, аспірантка, 

асистент кафедри економіки та підприємницької 

діяльності ВНАУ. 

15:00-15:05 Теоретико-методологічні засади екологізації 

сільськогосподарського виробництва 

КРАСНОСЕЛЬСЬКА Анастасія Андріївна, 

начальник відділу кадрів,   аспірантка ВНАУ. 

15:05-15:10 Особливості діяльності підприємств АПК щодо 

стратегії реалізації євроінтеграційного вибору 

ЛЮДВІК Ілля Ігорович, аспірант ВНАУ.  



СЕКЦІЯ 2 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ (ауд. 1108) 
 

Голова секції: ШЕВЧУК Олександр Федорович, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики, 

фізики та комп’ютерних технологій, в. о. завідувача кафедри 

комп`ютерних наук та економічної кібернетики Вінницького 

національного аграрного університету. 

Відповідальний секретар: ЧІКОВ Ілля Анатолійович, 

аспірант, асистент кафедри комп’ютерних наук та економічної 

Вінницького національного аграрного університету. 
 

13:30-13:35 Концептуальні положення Європейського 

зеленого курсу в аграрній сфері економіки 

України 

ПОЛЬОВА Олена Леонідівна, доктор 

економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 
аналізу та аудиту ВНАУ. 

13:35-13:40 Використання згорткових нейронних мереж для 

ранньої комп’ютерної діагностики дитячої 

дисплазії з урахуванням європейського досвіду 

БІЛИНСЬКИЙ Йосип Йосипович доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри  

комп’ютерних наук та економічної кібернетики  

ВНАУ. 

13:40-13:45 Фінансова стабільність України як основний 

індикатор ефективності національної економіки 

в умовах глобалізації 

КИШ Людмила Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

комп’ютерних наук та економічної кібернетики 

ВНАУ.  

13:45-13:50 Застосування принципів циркулярної економіки 



в бізнес-моделях аграрних підприємств 

СТРАПЧУК Світлана Іванівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародної електронної комерції та готельно-

ресторанної справи Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. 

13:50-13:55 Ефективність застосування контролінгу в 

умовах адаптації до Європейських стандартів 

ШЕВЧУК Олена Дмитрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, викладач 

відокремленого структурного підрозділу 

«Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ». 

13:55-14:00 Дослідження алгоритму Дейкстри в задачі  

комівояжера  

ДЕНИСЮК Валерій Олександрович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри 

комп’ютерних наук та економічної кібернетики 

ВНАУ. 

14:00-14:05 Стратегічне планування органічного 

виробництва продукції рослинництва 

ГОНЧАРЕНКО Наталія Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент   

кафедри екологічного менеджменту та 

підприємництва Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

14:05-14:10 Дослідження оптимальних економічних  
моделей у розвитку вітчизняної науки з 

урахуванням європейського досвіду 

ДУБЧАК Віктор Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій 

ВНАУ. 

14:10-14:15 Впровадження дуальної системи навчання у 

ЗВО при підготовці майбутніх фахівців 



туристичної галузі в умовах євроінтеграційних 

процесів 

НОВИЦЬКА Людмила Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій 

ВНАУ. 

14:15-14:20 Трансформація розвитку сільських територій в 

умовах співпраці з Європейським Союзом 

ТАБЕНСЬКА Оксана Ігорівна, кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:20-14:25 Професійна компетентність майбутнього 

фахівця в рамках євроінтеграційного курсу 

ПОТАПОВА Валентина Андріївна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ».  

14:25-14:30 Застосування інформаційно-комунікаційні 

технології в умовах євроінтеграції 

ОЛЕКСІЄНКО Олена Василівна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу  

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

14:30-14:35 Європейський союз - Україна: співробітництво у 

сфері вищої освіти 

НЕЧЕПУРЕНКО Валентина Вікторівна,  

викладач відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

14:35-14:40 Забезпечення якісної освіти в контексті 

впровадження світового досвіду в Україні  

СІЧКАР Ольга Михайлівна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу  

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 



14:40-14:45 Впровадження дуальної освіти в рамках 

євроінтеграційних процесів 

КЛИМКО Олександра Миронівна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу  

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

14:45-14:50 Конституційні гарантії країн ЄС та України у 

сфері освіти: порівняльний аналіз  

ЛАВРЕНТЬЄВ Сергій Володимирович,  

викладач відокремленого структурного підрозділу  

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

14:50-14:55 Вплив військового стану на євроінтеграційній 

вектор розвитку України  

ЯВОРСЬКИЙ Микола Михайлович,  викладач  

відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

14:55-15:00 Практичні аспекти антикризового маркетингу в  

туризмі в умовах євроінтеграційних процесів 

ЗАХАРОВА Тетяна Вікторівна, асистент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

15:00:15:05 Науково-методологічний та методичний 

супровід — ключова умова модернізації освіти в 

рамках євроінтеграційного простору  

КОНОВАЛОВА Ольга Миколаївна, викладач   

відокремленого структурного підрозділу  

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

15:05:15:10 Інноваційні підходи та практичні аспекти 

використання сучасних інтернет-ресурсів в 

умовах євроінтеграційного курсу 

БАРТКО Жанна Володимирівна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу  

«Могилів-Подільський технолого-економічний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фаховий коледж ВНАУ».  

15:10:15:15 Інтегральна оцінка рівня екологічного 

навантаження на навколишнє середовище в 

Україні в умовах реалізації European Green Deel  

ВОВК Валерія Юріївна, аспірантка, науковий 

співробітник наукової тематики, асистент кафедри 

комп’ютерних наук та економічної кібернетики 

ВНАУ.  

15:15:15:20 Функція бажаності Харрінгтона та формування 

рівнів екологічного навантаження в умовах 

євроінтеграційного напряму  

ЧІКОВ Ілля Анатолійович, аспірант, асистент 

кафедри комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики ВНАУ.  

15:20:15:25 Сучасні тенденції розвитку «зеленої» економіки 

відповідно до інноваційних хвиль 

ТАРАСОВА Оксана Сергіївна, аспірантка, 

асистент кафедри комп’ютерних наук та 

економічної кібернетики ВНАУ.  

15:25:15:30 Аналіз споживчих витрат та доходів сільських 

домогосподарств  
СЕВРЮКОВА Єлизавета Олександрівна,   
аспірантка Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця.  



СЕКЦІЯ 3 

 

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА СВІТОВОЇ ОСВІТИ І 

НАУКИ В РАМКАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

(ауд. 1105) 
 

Голова секції: ЯХНО Людмила Сергіївна, методист 

відокремленого структурного підрозділу «Немирівський фаховий 

коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 

національного аграрного університету». 

Відповідальний секретар: ЛОПАТЮК Руслана Іванівна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму. 
 

13:30-13:35 Цифровізація освітніх ресурсів у процесі  

дистанційного навчання в рамках 

євроінтеграційних процесів 

НАГАЄВ Віктор Михайлович, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри менеджменту, 

бізнесу і адміністрування Державного 

біотехнологічного університету 

13:35-13:40 Провідні принципи розвитку сучасної вищої 

освіти України в контексті євроінтеграції  

БОЖКО Лариса Миколаївна, кандидат історичних 

наук, викладач відокремленого структурного 

підрозділу «Немирівський фаховий коледж 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ». 

13:40-13:45 Інтеграція освіти України в європейський 

освітній простір 

ДУДАР Наталія Олександрівна, заступник 

директора з навчальної роботи, викладач 

відокремленого структурного підрозділу  

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ».  



13:45-13:50 Імплементація європейської системи 

забезпечення якості освіти в Україні  

ЯХНО Людмила Сергіївна, методист 

відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ». 

13:50-13:55 Індивідуальні стратегії підвищення академічної 

успішності та мотивації студентів  

РУСІНА Неля Григорівна, кандидат педагогічних 

наук, викладач відокремленого структурного 

підрозділу «Рівненський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України».  

13:55-14:00 Методична практика викладання дисциплін 

будівельного спрямування в рамках 

євроінтеграційного курсу  

ПЕТРИКІВСЬКА Алла Анатоліївна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу 

«Рівненський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України».  

14:00-14:05 Адаптація українського законодавства до 

європейських норм у процесі входження до 

спільного європейського освітнього простору 

МАРТИНОВА Ірина Миколаївна, завідувач 

економічного відділення, викладач відокремленого 

структурного підрозділу «Рівненський фаховий 

коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України». 

14:05-14:10 Практико-орієнтоване навчання в умовах 

інтеграційних процесів  

МАТЕУШ Ірина Миколаївна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу 

«Чернятинський фаховий коледж ВНАУ». 

14:10-14:15 Інтеграція національної освіти у європейський 

освітній простір: проблеми та перспективи 



розвитку  

КОЛОМІЄЦЬ Олена Іванівна, викладач 

відокремленого структурного підрозділу 

«Ладижинський фаховий коледж ВНАУ». 

14:15-14:20 Бінарне заняття як форма реалізації 
міждисциплінарних зв’язків у процесі підготовки 
фахівців із бджільництва в умовах євроінтеграції 
вітчизняної освіти  
ШУЛЬГАН Марія Ярославівна, аспірантка ВНАУ, 
викладач відокремленого структурного підрозділу 
«Чернятинський фаховий коледж ВНАУ». 

14:20-14:25 Вплив процесу євроінтеграції на підготовку 
молоді  в системі  вищої  освіти  України 
ПАПУША Ксенія Федорівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий 
коледж ВНАУ». 

14:25-14:30 Євроінтеграційні процеси в системі освіти 
України 
МАКОГОНЧУК Тетяна Володимирівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий 
коледж ВНАУ». 

14:30-14:35 Практичні аспекти використання LearningApps 
технологій при формуванні фахівців аграрного 
сектору в умовах євроінтеграції 
ЧОРНА Світлана Анатоліївна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий 
коледж ВНАУ». 

14:35-14:40 Напрями вдосконалення освітньої системи 

України у світлі Болонського процесу  

ЛОГОША Андрій Терентійович, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ». 

14:40-14:45 Проблеми та переваги змішаного навчання в 
умовах євроінтеграції 



 

БЕЮ Ірина Юріївна, викладач відокремленого 
структурного підрозділу «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ». 

14:45-14:50 Моніторинг якості практичних вмінь та навичок 
здобувачів освіти в умовах євроінтеграції 
ОМЕЛЬКО Мар’яна Анатоліївна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий 
коледж ВНАУ».  

14:50-14:55 Здоров'язберігаючі освітні процеси в системі 
євроінтеграції  
ГОРДЕНКО Алла Петрівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Технологічно-промисловий фаховий коледж 
ВНАУ». 

14:55-15:00 Інноваційні методики викладання викладачів  
фахової передвищої освіти як необхідна умова  
євроінтеграційних процесів  
МЕЛЬНИК Тетяна Андріївна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Технологічно-промисловий фаховий коледж 
ВНАУ». 

15:00-15:05 Освітні програми ЄС: Єразмус+ – можливості для 
України 
ГАЙДАЙЧУК Наталія Петрівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Технологічно-промисловий фаховий коледж 
ВНАУ». 

15:05-15:10 Переваги та недоліки дистанційного навчання в 
умовах євроінтеграції  
ГИРЕНКО Юлія Василівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ».  

15:10-15:15 Формування якісного  відеоконтенту при роботі в 
асинхронному режимі  
ПРИСЯЖНЮК Таїсія Василівна, викладач 
Державного вищого навчального закладу «Могилів-
Подільський монтажно-економічний коледж». 


