
ЗВІТ 
про проведення V Міжнародної науково-практичної конференції 

“Управління в освіті” 
 

1. Статус і повна назва заходу - V Міжнарожна науково-практична 
конференція “Управління в освіті”. Розділ міжнародних 
конференцій,  № 1 за планом МОН України на 2011 рік. 

2. Проведено на базі - Національного університету “Львівська 
політехніка”. 

3. Дата, час і місце проведення – 14-16 квітня 2011 року, 10.00-
17.45, м.Львів, вул. Степана Бандери,12. 

4. Тематика обговорюваних питань (секції)  
 загальні проблеми управління закладами освіти (правові, 

економічні, соціальні та інше);  
 механізми державного управління (інноваційні аспекти управління 

в освіті); 
 психолого-педагогічні проблеми управління в освіті; 
 сучасні методологічні та методичні аспекти педагогічного 

менеджменту у ВНЗ; 
 психолого-педагогічні засади формування здорового способу 

життя молоді як напрям управлінської діяльності; 
 актуальні проблеми та перспективи навчання осіб з особливими 

потребами; 
 сучасний заклад освіти і громадянське суспільство 

(медіапідтримка, зв’язки з громадськістю, піартехнології тощо). 
5. Кількість учасників – 252, в т.ч. 164 іногородніх, 8 іноземців. 
6. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у 

конференції: 
 Бердянський державний педагогічний університет; 
 Білоцерківський національний аграрний університет; 
 Вище професійне училище № 3 м.Мукачева;  
 Відділ освіти Пирятинської райдержадміністрації Полтавської 

області;   
 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;  
 Хмельницький інститут соціальних технологій;  
 Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київского університету 

культури і мистецтв»; 
 Владимирский государственный университет, Россия; 
 Галицький інститут ім. В. Чорновола НАУКНА; 
 ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, 

г. Ижевск, Россия; 
 ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного 

банку України”; 
 ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;  
 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
 Дніпропетровська державна фінансова академія; 
 Дніпропетровський державний аграрний університет; 
 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління;  



 Національної академії державного управління при Президентові 
України; 

 Дніпропетровька державна медична академія; 
 Донецький державний університет управління; 
 Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені 

Михайла Туган – Барановського; 
 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка; 
 Житомирський економіко-гуманітарний інститут «Університет 

«Україна»; 
 Житомирський інститут медсестринства; 
 Інститут регіональних досліджень НАН України;  
 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка;_ 
 Київська державна академія водного транспорту транспорта імені 

Петра Конашевича-Сагайдачного; 
 Київський національний університет культури; 
 Київський славістичний університет; 
 Київський торговельно-економічний колледж; 
 Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); 
 Криворізький коледж Національного авіаційного університету; 
 Криворізький професійний гірничо - технологічний ліцей;  
 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 
 Луцький національний технічний університет; 
 Львівська обласна психолого- медико-педагогічна консультація;  
 Львівський  професійний ліцей комп’ютерних технологій; 
 Львівський державний інститут новітніх технологій та управління;  
 Львівський державний університет внутрішніх справ; 
 Львівський державний університет фізичної культури; 
 Львівський інститут економіки і туризму;  
 Львівський медколедж "Монада"; 
 Львівський національний медичний університет імені 

Д.Галицького; 
 Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького;  
 Львівський національний університет імені Івана Франка; 
 Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 
 Львівський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 
України;  

 Люблінський католицький університет ім. Яна Павла ІІ; 
 Медико-логопедичний центр «Світава Галицька»; 
 Мукачівський державний університет; 
 Наукова лабораторія психологічного забезпечення навчально-

наукового процесу у ВНЗ Національної академії внутрішніх справ; 
 Навчально-науковий інститут підготовки кадрів Національної 

академії внутрішніх справ,; Навчально-наукового інституту права 
та психології Національної академії внутрішніх справ; 

 Національна  академія  статистики, обліку  та  аудиту; 
 Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; 



 Національна академія статистики, обліку та аудиту; 
 Національний гірничий університет; 
 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; 
 Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»; 
 Національний університет "Львівська політехніка; 
 Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; 
 Національний університет державної податкової служби України; 
 Обласний вищій комунальний навчальний заклад Інститут 

підприємництва «Стратегія»; 
 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова; 
 ПВНЗ «Харківський інститут економіки ринкових відносин та 

менеджменту»; 
 Педагогічний коледж ЛНУ ім. І. Франка; 
 Південноукраїнський національний педагогічний, університет 

імені К.Д. Ушинського;  
 Приазовський державний техничний университет;  
 Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський 

інженерно-педагогічний університет»; 
 Слов’янський державний педагогічний університет; 
 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 
 Тернопільський національний економічний університет; 
 Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка; 
 Уманська філія Київського інституту бізнесу та технологій; 
 Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини; 
 Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради; 
 Харківский національний університет імені В.Н. Каразіна; 
 Харківська академія неперервної освіти; 
 Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди; 
 Харківський регіональний інститут Національної академії 

державного управління при Президентові України;  
 Національної Академії при Президенті Украини; 
 Харківський гуманитарний університет «Народна українськая 

академія»; 
 ХІСТ ВМУРоЛ «Україна»; 
 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; 
 Хмельницьке музичне училище ім. В.І.Заремби; 
 Хмельницьке обласне відділення ВГО «Асоціація адвокатів 

України»; 
 Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти; 
 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. 

К.Д. Ушинського. 
       7. Додаткові відомості:  



           У контексті підготовки до проведення  V Міжнародної науково-
практичної      конференції   видано збірник матеріалів конференції.  

              Були проведені такі майстер-класи:  
 доктора біологічних наук, кандидата технічних наук, професора 

Кизименка  Леоніда  Дмитровича «Використання експрес-
діагностичних компютерних технологій у профорієнтаційних 
цілях»; 

 кандидата психологічних наук, доцента Сазонової Олени 
Володимирівни «Open  space»; 

 кандидата психологічних наук, доцента Романець Зої  Олексіївни  
«Дослідження особливостей управління в освіті методом 
асоціативних образів»; 

 кандидата психологічних наук, доцента Сняданко Ірини Ігорівни 
«Застосування психокорекційного методу «символдрама» на 
практичних заняттях зі студентами». 

8. Програма конференції (додається). 
9. Збірник матеріалів конференції (додається). 
10. Резолюція (додається). 
 
 
Голова організаційного комітету  
                               Л.Д.Кизименко  


