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Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE) 
Університет Генуї (Італія) 

Інститут вищої освіти НАПН України 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  

Національний університет біокористування та природних ресурсів 
 Мелітопольский державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького 

Сумський національний аграрний університет  
 

ПРОГРАМА  
міжнародного круглого столу 

 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ІНКЛЮЗІЇ ТА РІЗНОМАНІТТЯ В ОСВІТІ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ» 
 

для студентів, здобувачів, викладачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників  
 

м. Київ, Україна, м. Генуя, Італія 
15 травня 2021 року 

 
Круглий стіл проводився з нагоди святкування Дня Європи  в рамках 
імплементації проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності 
різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project 
“European Values of Diversity and Inclusion for Sustainable Development” (EVDISD)  
620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та у співпраці із проєктом- 
Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» 
“Social and Cultural Aspects of European Studies”(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-
UA-EPPJMO-CHAIR. 
Впровадження європейських цінностей в освітній простір, підвищення якості освіти, 
зокрема, вищої освіти є надзвичайно актуальним та важливим питанням. Якісна 
освіта є однією із ключових цілей сталого розвитку. Круглий стіл проводився як 
підсумовуючий, просвітницький захід по результатам навчального візиту команди 
проєктів Жана Монне в Університет Генуї (Італія). Була проведена дискусія з 
важливих питань покращення вищої освіти в Україні, можливості застосування 
кращих європейських практик різноманіття та інклюзії.  
 

Тривалість круглого столу - 10.00 – 12.00 
 
Мова круглого столу - англійська, українська. 
Захід було проведено онлайн на платформі Zoom. На круглий стіл зареєструвались  
124 учасника.  
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ПРОГРАМНІ ВИСТУПИ КРУГЛОГО СТОЛУ: 
 
Нестерова М.О., доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ ім. М.П. 
Драгоманова Навчальний візит до Університету Генуя в рамках впровадження  
проєктів за напрямом Жана Монне в НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Оржель О.М., доктор наук з державного управління, головний науковий спеціаліст 
Інституту вищої освіти НАПН України Розвиток спільнот: можливості соціальної 
інклюзії 

Шевцов А.Г., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, професор НПУ ім. М.П. Драгоманова Стратегічні цілі сталого розвитку в 
сучасну епоху 

Троїцька О.М. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького Різноманіття, інклюзія, рівність і гармонія: імплементація 
європейських цінностей в теорію і практику українського університету (досвід 
навчального візиту в рамках проєктної діяльності) 

Троїцька Т.С. доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького Євроінтеграційна спрямованість міжкультурної комунікації: 
методологія формування цінностей інтеркультурного громадянства (з досвіду 
інтеркультурних міст Європи, Мелітополь - інтеркультурний) 

Кочубей Н.В., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ ім. М.П. 
Драгоманова Соціокультурний ландшафт ЄС 

Афузова Г.В., кандидат психологічних наук, доцент факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова Інклюзивна освіта в ЄС 

 
ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННІ: 

 
Андрущенко Т.В.,  доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політичної психологї та міжнародних відносин Комунікативні стратегії: 
аксіологічний вимір 

Авдимирець Н. В., аспірантка кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  (м. Мелітополь) 
Діалогізація культурно-освітнього простору: шлях до розуміння різноманіття та 
інклюзії  

Артімонова Т.П., кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної 
філософії, філософії освіти та освітньої політики факультету менеджменту 
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освіти та науки НПУ імені М. П. Драгоманова. Ціннісний контекст сучасної 
студентської молоді та інклюзія. 

Богданова О. В.,  аспірантка кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) 
Філософські аспекти розкриття різноманіття та інклюзії в індивидуалізації 
особистості  

Бурмістрова А.І., студентка 2-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова  Внесок науково-педагогічної 
спадщини О. М. Гопіченко у розвиток вітчизняної логопедії. 

Вакало Д. Г., аспірант кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь)Моральні 
аспекти нормативно-ціннісних програм руху особистості до досконалості: 
європейський досвід 

Варіна Г. Б., магістр психології, старший викладач кафедри психології 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь) Філософський вимір процесу реалізації 
психологічного супроводу родини, яка долає життєву кризу  

Волкова Н.О., студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова Застосування засобів 
драматизації для розвитку мовлення  у дітей  дошкільного віку із загальним 
недорозвиненням мовлення 

Горпинич О. В., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології 
Державного університету телекомунікацій (м. Київ) Соціальна складова 
європейських цінностей інклюзії 

Гудзь Т.М., студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова Особливості міжособистісних 
взаємин у сім’ях, які виховують дитину з порушеннями мовленнєвого розвитку. 

Дєліні М.М., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри виробничого і 
інвестиційного менеджменту Національного університету біокористування і 
природоресурсів  Економічні переваги соціальної інклюзії  

Дерев’янко В.В., студентка 2-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова Комплексний підхід до заїкання 
у дітей дошкільного віку 

Дубенець Л.Л., студентка 2-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова Особливості розвитку зв’язного 
мовлення дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ в ігровій діяльності 

Дюжикова Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 



 

Jean Monnet Project EVDISD  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT 
Jean Monnet Сhair SCAES - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 

 
 

Хмельницького (м. Мелітополь) Проблеми навчання особистості в інклюзивному 
просторі: колізії практики 

Заможський А.Б., аспірант кафедри менеджменту та інноваційних технологій 
соціокультурної діяльності НПУ ім. М.П. Драгоманова Соціальна згуртованість: 
вплив пандемії (європейський досвід) 

Каткова Т. А., магістр психології, старший викладач кафедри психології 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь) Психологічні особливості існування «Я» суб’єкта 
інклюзивного простору 

Кочкурова О. В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь) Розвиток інклюзивних практик у сучасній школі: 
з досвіду роботи 

Крохмаль Н. В., кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри 
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Впровадження європейських 
цінностей інклюзії в управлінську компетентність керівника закладу освіти 

Куліда О. О., аспірантка кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) 
Педагогічна рефлексія універсальних і унікальних  програм індивидуалізації 
навчання: досвід тьюторства  

Кусик М.А., студентка 1-го курсу магістратури факультету спеціальної та 
інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова Дидактична гра як засіб розвитку 
лексики у дітей з загальним недорозвиненням мовлення 

Мештанов А. О., аспірант кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) 
Філософсько-теологічний зміст та цінність синергії віри і знання 

Мирошниченко С. А., старший викладач кафедри управління, інформаційно-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова Інклюзія в підготовці HR-менеджерів 

Набокова А. С. аспірантка кафедри філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) 
Аксіологічні детермінанти розгортання простору громадянина 

Рєзанова Н. О., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри політології 
та права Національного університету «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя) 
Європейські цінності інклюзії в освіті: політологічний аналіз 

Сургай М.С., студентка 4-го курсу бакалаврату факультету педагогіки та  
психології НПУ імені М. П. Драгоманова Розвиток мислення дітей раннього віку 
засобами лего-конструювання. 
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Федорець В. М., кандидат медичних наук, доцент, магістрант кафедри філософії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Мелітополь) Проблема самопізнання і самоорганізації 
особистості в соціальному просторі: ціннісна свобода чи «аксіологічний диктат 

Червона Л. М., кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу взаємодії університетів та суспільства 
Інституту вищої освіти НАПН України Соціальна відповідальність студентів в 
аксіологічному вимірі сучасного університету 

 
 
Захід та публікація програми підготовлені в рамках впровадження  Жана 

Монне Проєкту «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого 
розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project “European Values of Diversity and 
Inclusion for Sustainable Development” (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-PROJECT. Зазначений проєкт фінансується за підтримки 
Європейської Комісії. Публікація та захід відображають точку зору лише авторів 
і Комісія не може відповідати за будь-яке використання інформації, яка в них 
міститься. The European Commission's support for the production of this event and  
publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. 

 
Запис круглого столу розміщено на сайті проєкту EVDISD – www.evdisd.info 
За додатковою інформацією:   + 38 (097) 295 60 90, marja@nesterova.com.ua                                         


