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ППООРРЯЯДДООКК  РРООББООТТИИ  

ККРРУУГГЛЛООГГОО  ССТТООЛЛУУ  
31 травня 2022 р. 

м. Хмельницький, вул. Озерна, 14 

 

1000 – 1010  Відкриття круглого столу 

1010 – 1200  Засідання у режимі вебконференції 

 

Приєднання до засідання круглого столу у Google-Meet за 

покликанням: https://meet.google.com/puk-mbsh-igw 

ДДлляя  ууччаассннииккіівв  ккррууггллооггоо  ссттооллуу,,  яяккіі  ннее  ппллааннууююттьь  ббррааттии  ууччаассттьь  вв  

ооббггооввоорреенннніі  ддооппооввііддеейй  ннаа  ззаассііддаанннніі,,  ппррооппооннууєєттььссяя  ппеерреегглляядд  ооннллааййнн  ннаа  

YYoouuTTuubbee--ккааннаалліі  ііннссттииттууттуу  ззаа  ппооккллииккаанннняямм::    

hhttttppss::////yyoouuttuu..bbee//ccJJrrQQUU66uuMMllVVUU  

  

  
  

РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ    
 

Виступ – до 10 хвилин 

Участь у дискусії, повідомлення – до 5 хвилин 

Пропозиції – до 3 хвилин 

https://meet.google.com/puk-mbsh-igw
https://youtu.be/cJrQU6uMlVU
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ТТЕЕММИИ  ДДЛЛЯЯ  ООББГГООВВООРРЕЕННННЯЯ 

  

 Цінності ЄС: історичний, політичний, правовий та освітній 

контекст 

 Українські цінності в контексті європейських 

 Роль освіти у формуванні ціннісних основ українсько-

європейського простору 

  Шкільні європейські клуби, як освітній євроінтеграційний 

провайдер  

  

  
  

ММааттееррііааллии  ккооннффееррееннццііїї  ((ппррооггррааммаа,,  ззббііррнниикк  ссттааттеейй,,  ссееррттииффііккааттии  

ууччаассннииккіівв))  ббууддее  ррооззммііщщеенноо  ззаа  ппооккллииккаанннняямм::    

hhttttppss::////ddrriivvee..ggooooggllee..ccoomm//ddrriivvee//ffoollddeerrss//11yy4499RRrrssNNqqCCRRXXwwlluuaaXX88vvOORR

llzzAAiiSSkkppVVKK550077??uusspp==sshhaarriinngg  

https://drive.google.com/drive/folders/1y49RrsNqCRXwluaX8vORlzAiSkpVK507?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y49RrsNqCRXwluaX8vORlzAiSkpVK507?usp=sharing
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3311  ТТРРААВВННЯЯ  22002222  рр..  
1000 – 1200 

 (у режимі веб-конференції) 
 

Модератори 
 

Вашеняк Ірина Богданівна, проректор з науково-педагогічної 

роботи Хмельницького ОІППО, кандидат історичних наук, доцент 

Пулатова Людмила Йосипівна, завідувач кафедри теорії та 

методик суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО, 

кандидат філологічних наук 

Ратушняк Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії 

та методик суспільно-гуманітарних дисциплін, методист НМЦ 

Хмельницького ОІППО 
Орловська Надія Михайлівна, методист НМЦ Хмельницького ОІППО 

 

Технічна підтримка 
 

Коцюбан Ілля Іванович, методист НМЦ Хмельницького ОІППО  

  

  

ВВІІДДККРРИИТТТТЯЯ  ККРРУУГГЛЛООГГОО  ССТТООЛЛУУ  
 

Очеретянко Віктор Іванович, ректор Хмельницького ОІППО, кандидат 

історичних наук, старший науковий співробітник 

  

ВВІІТТААЛЛЬЬННЕЕ  ССЛЛООВВОО  
    

Басюк Дарія Іванівна, директор Департаменту освіти, науки, молоді та 

спорту Хмельницької ОДА, доктор економічних наук, доцент 
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ППИИТТААННННЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ООББГГООВВООРРЕЕННННЯЯ    
 

Вашеняк Ірина Богданівна, проректор з науково-педагогічної роботи 

Хмельницького ОІППО, кандидат історичних наук, доцент 

Євроінтеграційний поступ України: реалії сьогодення 

 

Черняк Олена Юріївна, в.о. завідувача кафедри міжнародного та 

європейського права Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, кандидат юридичних наук, доцент 

Поступові зміни парадигми українських цінностей в контексті 

відносин України та ЄС 

 

Земський Юрій Сергійович, професор кафедри міжнародної комунікації та 

політології Хмельницького національного університету, доктор історичних 

наук, професор 

Світоглядні цінності українців як відображення цивілізаційних 

історично-культурних та політико-правових європейських надбань 

 

Барановський Володимир Іванович, вчитель предмета «Захист України» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №12 ім. Л. Дмитерка, м. Кам'янець-

Подільський, голова Всеукраїнської дитячої ГО «Юні миротворці» 

Виховання в дусі миру та ненасилля, міжнародного 

взаєморозуміння – запорука стабільності майбутнього 

 

Олійник Микола Петрович, професор кафедри міжнародної комунікації та 

політології Хмельницького національного університету, доктор історичних 

наук, доцент 

Права людини як базові цінності європейської цивілізації 

 

Гладун Віталій Вікторович, старший викладач кафедри філософії освіти, 

теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Миколаїв 

Упровадження європейських цінностей в освітнє середовище 

України 
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Адамська Владислава Вікторівна, магістрантка Інституту суспільної 

антропології і прикладної соціології Університету Варшави 

Українська та європейська школа: спільні недопрацювання 

організації освітнього процесу (Чому не варто повторювати чужих 

помилок) 
 

Махмутова Анжела Євгенівна, старший викладач кафедри теорії та 

методик суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Роль мистецтва у формуванні національної ідентичності 
 

Ярмолюк Анжела Григорівна, головний бібліограф відділу наукової 

інформації та бібліографії Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки 

Популяризація європейських цінностей та євроінтеграційних 

спрямувань України – один із пріоритетних напрямів роботи Центру 

європейської інформації на базі Хмельницької ОУНБ 
 

Газда Владислав Ігорович, проєктний менеджер ГО «Українська академія 

лідерства» 

Неформальна освіта як інструмент формування ціннісних основ 
 

Рідкодубська Ганна Анатоліївна, професор кафедри соціальної роботи і 

соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, доктор 

педагогічних наук, професор 

Соціальна адаптація випускників дитячих будинків в країнах 

Європи 
 

Місінькевич Олеся Михайлівна, доцент кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Тенденції та виклики вимушеної міграції в освітньому середовищі 

Польщі 
 

Aldona Różnowska, dyrektorka Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela 

Makuszyńskiego, Polska, Poznań 

Procesy adaptacyjne migracji edukacyjnych w Polsce 
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Приймак Інна Володимирівна, доцент Хмельницького національного 

університету, кандидат філологічних наук 

«Українська школа» в польській літературі 
 

Луценко Лариса Петрівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Впровадження досвіду використання Загальноєвропейських 

Рекомендацій з навчання, вивчення та оцінювання іноземних мов в 

освітню систему 
 

Орловська Надія Михайлівна, методист науково-методичного центру 

виховної роботи, позашкільної освіти та інформаційно-видавничої 

діяльності, старший викладач кафедри менеджменту Хмельницького ОІППО 

Шкільний європейський клуб – джерело інформації та пропаганди 

загальноєвропейських цінностей серед шкільної молоді 
 

Паустовський Віктор Олександрович, заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель історії, керівник шкільного європейського клубу 

«Єдність» Сухополов’янської ЗОШ І-ІІІ ст. Сухополов’янської сільської 

ради Чернігівської області 

Модель функціонування шкільного євроклубу як сучасного 

освітнього хабу: досвід та ідеї 
 

Кириллова Юлія Сергіївна, вчитель англійської мови Одеської 

загальноосвітньої школи №26 

Роль шкільного євроклубу на шляху до євроінтеграції 
 

Дюднєва Надія Михайлівна, методист Кам’янець-Подільського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Асоціація шкільних європейських клубів Кам’янець-Подільської 

міської територіальної громади: досвід та перспективи 
 

Троян Юлія Ростиславівна, вчитель англійської мови Хмельницького 

колегіума імені Володимира Козубняка 

Складові успішного міжнародного проєкту еTwinning 
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УУЧЧААССННИИККИИ  ООББГГООВВООРРЕЕННННЯЯ  

 
Адамський Віктор Романович, доцент кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат 

історичних наук, доцент 

Поділля у загальноукраїнському національному просторі: 

історіографічно-джерельні комплекси в контексті самопізнання 

 

Баля Сніжана Анатоліївна, методист НМЦ організації наукової роботи та 

моніторингових досліджень Хмельницького ОІППО 

Євроінтеграція: цінності освіти України в контексті 

європейських 

 

Басараба Ірина Олегівна, викладач Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

Становлення України як члена Європейського суспільства 

 

Білецька Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів Кам’янець-

Подільського НВК №3 

Особливості формування громадянина-патріота в Новій 

українській школі 

 

Білецька Тетяна Вікторівна, доцент кафедри психології, педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кандидат 

соціологічних наук, доцент 

Особливості інституалізації цінностей ЄС 

 

Біньковська Алла Миколаївна, доцент кафедри ПАГ ФПО Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, кандидат 

медичних наук, доцент 

Розвиток української медицини у контексті євроінтеграції 
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Блажеєва Ольга Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи навчально-виховного комплексу №6 м. Хмельницького 

Формування європейських цінностей в Новій українській школі 

 

Боднар Тетяна Анатоліївна, вчитель англійської мови Рахнівської гімназії 

Дунаєвецької міської ради, педагог-організатор  

Формування фундаментальних цінностей академічної 

доброчесності у здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання та 

розвитку 

 

Гаврилюк Любов Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, гімназія №4 ім. Валі Котика Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

Основні напрямки співробітництва України на міжнародному 

рівні 

 

Галас Антоніна Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

початкової і дошкільної освіти Хмельницького ОІППО 

Виховання на цінностях – ключове завдання Нової української 

школи 

 

Ганаба Світлана Олександрівна, професор кафедри психології, педагогіки 

й соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор 

філософських наук, професор 

Ганаба Василь Васильович, вчитель історії та громадянської освіти, 

вчитель вищої категорії, вчитель методист Кам’янець-Подільського НВК 

№14, Заслужений вчитель України 

Особливості становлення громадянського суспільства в Україні 

 

Горбатюк Ольга Григорівна, доцент кафедри ПАГ ФПО Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, кандидат 

медичних наук, доцент 

Європейський підхід до післядипломної медичної освіти в Україні 
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Дияк Вадим Валерійович, доцент кафедри психології, педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор 

педагогічних наук, доцент 

Підготовка фахівців прикордонників Європейського союзу та 

США у контексті формування соціально-економічної компетентності 

 

Ісламова Олександра Олегівна, старший викладач Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 

кандидат філософських наук 

Упровадження мобільного навчання для фахівців з охорони 

кордону в країнах Європейського союзу 

 

Каньоса Наталія Григорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 

Вплив євроінтеграції на розвиток професійної мобільності 

сучасного фахівця в системі освіти 

 

Кенц Галина Іванівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Сучасний урок історії в контексті євроінтеграційних викликів 

 

Левицька Людмила Вікторівна, старший викладач кафедри психології, 

педагогіки та соціально-економічних дисциплін Хмельницької Національної 

академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 

кандидат психологічних наук, доцент 

Історичний ракурс емоційних переживань та виховання в 

українській родині 

 

Літинська Валентина Анатоліївна, доцент кафедри управління персоналом 

і економіки праці Хмельницького національного університету, кандидат 

економічних наук, доцент 

Роль освіти в управлінні кар’єрою працівника 
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Макогончук Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри психології, 

педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії 

Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

Голярдик Наталія Анатоліївна, доцент кафедри психології, педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, кандидат психологічних 

наук, доцент 

Роль міжкультурної комунікації в сучасному суспільстві  

 

Маланчук Сергій Васильович, завідувач науково-методичного відділу 

Кам’янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості, викладач-

методист 

Громадянська освіта як важливий чинник євроінтеграції України 

 

Мединська Аліна Валентинівна, старший викладач кафедри теорії і 

методик суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО, доктор 

філософії 

Роль міжнародного співробітництва в освітньому просторі у 

контексті євроінтеграційних процесів 

 

Мороз Тетяна Віталіївна, методист науково-методичного центру 

професійного розвитку, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Україна – ЄС: освітні проєкти Британської Ради в Україні 

 

Новіцька Оксана Жанівна, вчитель української мови та літератури 

Хмельницького навчально-виховного комплексу №10 

Людиноцентризм української літератури в контексті 

європейських цінностей 

 

Парандій Валентина Олександрівна, доцент кафедри права та 

правоохоронної діяльності Хмельницького інститут МАУП, кандидат 

історичних наук, доцент  

Побудова системи «якісна освіта – національна безпека»: 

європейський досвід та українські перспективи 



Круглий стіл   

«Євроінтеграція: шлях від самоідентифікації громадян 

України через упровадження європейських цінностей та 

підходів в освіті – до системної трансформації держави» 

  

12 

 

Пулатова Людмила Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат 

філологічних наук 

Шкільна освіта в Європейському освітньому просторі 

 

Ратушняк Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та 

методик суспільно-гуманітарних дисциплін, методист науково-методичного 

центру виховної роботи, позашкільної освіти та інформаційно-видавничої 

діяльності Хмельницького ОІППО 

Рехман Вікторія Олександрівна, студентка ФБСм-21 Хмельницького 

фахового економіко-технологічного коледжу, Університет економіки і 

підприємництва 

Толерантність як складова демократичного суспільства в 

контексті Європейських цінностей 

 

Романюк Наталія Едуардівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи з іноземних мов Хмельницької спеціалізованої середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням 

німецької мови з 1-го класу 

З досвіду реалізації у закладі освіти євроінтеграційної ініціативи 

«Школи: партнери майбутнього» 

 

Студенець Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії та 

методики початкової і дошкільної освіти Хмельницького ОІППО, кандидат 

педагогічних наук 

Значення співдружності навчального закладу і родини для 

всебічного розвитку та соціалізації сучасного школяра 

 

Теслик Алла Олександрівна, методист науково-методичного центру 

організації наукової роботи та моніторингових досліджень Хмельницького 

ОІППО 

Ключові особливості українських цінностей в контексті 

європейських 
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Тушко Клавдія Юріївна, доцент кафедри психології, педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, доктор педагогічних 

наук, доцент 

Освітні інновації у підготовці офіцерів прикордонного відомства  

 

Фрига Інна Олександрівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

початкової і дошкільної освіти Хмельницького ОІППО, кандидат 

педагогічних наук 

Робота з батьками учнів початкових класів у традиційному 

українському суспільстві 

 

Харченко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії та методики 

початкової і дошкільної освіти Хмельницького ОІППО 

Освітній процес у закладах дошкільної освіти: практичні кроки 

реалізації в умовах воєнного стану 

 

Шевчишена Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології Хмельницького ОІППО, кандидат психологічних 

наук 

Роль педагога в умовах реформування освітньої галузі українського 

соціуму 

 

Ярмолинська Ілона Валентинівна, старший науковий співробітник 

науково-організаційного відділу Національної академії Державної 

прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, кандидат наук з 

державного управління 

Глухманюк Олег Валентинович, викладач кафедри іноземних мов 

факультету забезпечення оперативно-службової діяльності Національної 

академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 

Ціннісні орієнтири у сфері інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні 
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Шумовецька Світлана Павлівна, доцент кафедри психології, педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби ім. Б. Хмельницького, доктор педагогічних наук, 

доцент 

Європейські цінності у сфері охорони державного кордону: їх 

специфіка та формування  

 

Aleksandra Ratajewska, nauczycielka języka polskiego Szkoła Podstawowa 

nr. 80 im. Kornela Makuszyńskiego, Polska, Poznań 

Problemy pojawiające się w edukacji uczniów oddziałach 

przygotowawczych 

 

Łukasz Kucharski, nauczyciel języka polskiego Szkoła Podstawowa nr. 80 

im. Kornela Makuszyńskiego, Polska, Poznań 

Komunikacja jako podstawa interakcji nauczyciel-uczeń: aspekty 

zachowania 

 

Jarosław Kamiński, psycholog Szkoła Podstawowa nr. 80 im. Kornela 

Makuszyńskiego, Polska, Poznań 

Trudności zaobserwowane u uczniów-obcokrajowców w polskiej klasie 

 

Czapara Piotr, nauczyciel historii Szkoła Podstawowa nr. 80 im. Kornela 

Makuszyńskiego, Polska, Poznań 

Trudności w nauce uczniów: aspekt pedagogiczny 

 

Андрухів Ірина Володимирівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Лозинського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Івано-Франківської ОТГ 

 

Васильчук Яна Валеріївна, соціальний педагог Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи №7 

 

Герасимова Альона Геннадіївна, асистент вчителя НВК №13 

 

Григоренко Анатолій Петрович, декан факультету післядипломної освіти 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, 

доктор медичних наук, професор 
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Кончиц Інна Петрівна, методист відділу виховної роботи та позашкільної 

освіти Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського 

 

Курпіта Мирослава Петрівна, вчитель природознавства та музичного 

мистецтва ліцею №52 імені М. Лобачевського, педагог-організатор, м. Львів 

 

Молєва Марина Зіновіївна, вчитель початкових класів НВК №9 

ім. А. М. Трояна, м. Кам’янець-Подільський 

 

Олійник Олена Михайлівна, вчитель-дефектолог Кам’янець-Подільського 

закладу дошкільної освіти №21 

 

Станько Оксана Леонідівна, педагог-організатор Княжівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Львівської області 

 

Підгурний Іван Станіславович, доцент, завідувач кафедри образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Шатковська Анеля Станіславівна, доцент кафедри ПАГ ФПО 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, 

кандидат медичних наук, доцент 

 

Шенгера Світлана Михайлівна, вчитель Лозинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Івано-Франківської ОТГ, старший вчитель 
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