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Н АУ КОВО -ОР  ГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  ФОРУМУ   
                       

ДОВГИЙ Станіслав Олексійович, (голова 

Форуму), президент Малої академії наук 

України, академік Національної академії 

наук України, академік Національної 

академії педагогічних наук України, доктор 
фізико-математичних наук, професор,             

м. Київ 

ЛІСОВИЙ Оксен Васильович, (голова 
оргкомітету), директор Національного 
центру «Мала академія наук  України»,  
кандидат філософських наук, доцент, 
лауреат Державної премії України в галузі 
освіти, м. Київ 

СТРИЖАК Олександр Євгенійович (науковий 

консультант Форуму),  заступник  директора з 

наукової роботи Національного центру «Мала 

академія наук України», старший науковий 

співробітник, доктор технічних наук, лауреат 
Державної премії України в галузі освіти, 

Заслужений діяч науки і техніки України, м Київ 
 

  

ГАЛЬЧЕНКО Максим Сергійович, директор 

Інституту обдарованої дитини НАПН України, 

доктор філософських наук, лауреат 
Державної премії України в галузі освіти,            

м. Київ  

ЗАПОРОЖЧЕНКО Олександр Вікторович, 

(співголова Форуму), проректор з науково-

педагогічної роботи Одеського  національного 

університету ім. І.І. Мечникова, кандидат 

технічних наук, м. Одеса 

КОЛЕБОШИН Валерій Якович (співголова 
Форуму), директор Комунального закладу 
«Рішельєвський ліцей», учитель фізики, кандидат 
фізико- математичних наук, доцент, вчитель- 
методист, заслужений вчитель України, м. Одеса 

   

ЛУК’ЯНОВА Лариса Борисівна, директорка 
Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна Національної 

академії педагогічних наук України, 

докторка педагогічних наук, професорка, 
членкиня-кореспондентка НАПН України, 

заслужена діячка науки і техніки України, м. 

Київ 

СЕРГЕЄВА Лариса Миколаївна, завідувачка 
кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, професорка кафедри Національної 

академії педагогічних наук України, 
докторка педагогічних наук,  професорка, м. 

Київ 

ЄЛЬНИКОВА Галина Василівна, професорка 
кафедри педагогіки, методики та менеджменту 

освіти Української інженерно-педагогічної 

академії, голова ради громадської організації 

«Школа адаптивного управління соціально-
педагогічними системами», докторка 

педагогічних наук, професорка, м. Харків 

   

СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна, 

директорка Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО 

«УМО» НАПН України, докторка 
педагогічних наук, професорка, м. Біла 

Церква 

САВЧЕНКО Ірина Миколаївна, учена 
секретарка Національного центру «Мала 
академія наук України»,  старша наукова 
співробітниця, кандидатка педагогічних 
наук, м. Київ 

СМУЛЬСОН Марина Лазарівна, завідувачка 
лабораторії сучасних інформаційних технологій 

навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України, докторка психологічних наук, 

професорка, академік НАПН України, м. Київ 

   

ПІНЧУК Ольга Павлівна, заступниця 
директора з науково-експериментальної 
роботи Інституту цифровізації освіти  НАПН 
України, кандидатка наук, старша наукова 
співробітниця, м. Київ 

ЧАГОВЕЦЬ Борис Миколайович, кандидат 

наук, заступник директора  Криворізького 
природничо-наукового ліцею, кандидат  
педагогічних наук, м. Кривий Ріг 

 

КУЗЬМЕНКО Ольга Степанівна, радниця з 
гендерних питань Донецького державного 
університету внутрішніх справ, докторка 
педагогічних наук, професорка,                                   
м. Кропивницький 

  
 



 
 

 
 

 
 
ВІТВИЦЬКИЙ Сергій Сергійович, ректор 
Донецького державного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор, заслужений юрист України, 
полковник поліції, м. Кропивницький 

СВИРИДЕНКО Денис Борисович, 
завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової 
освіти, Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова, доктор 
філософських наук, професор, м. Київ 

НАЗИМКО Єгор Сергійович, перший проректор 
Донецького державного університету внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, професор, майор 
поліції,  м. Кропивницький 

   
КОТЕНКО Тетяна Миколаївна,  голова 
громадських організацій «Спілки жінок 
України, «Стратегія майбутнього», експертка 
Українського фонду стартапів, тренерка з 
бізнес консалтингу та фандрейзингу, 
підприємниця, м. Кропивницький 

ЛОЗОВА Оксана Володимирівна, 
завідувач сектору науково-методичного 
забезпечення STEM-освіти відділу STEM-
освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти», м. Київ 
 

ЮДЕНКОВА Олена Петрівна, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри методики 
професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін  директорка Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти Державного 
закладу вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України, м. Дніпро 

   
ІВАШЕВ Євгеній Володимирович,  
заступник директора з навчальної роботи 
Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України, НАПН України, кандидат 
юридичних наук, доцент, м. Біла Церква 
 

ГОЛІЯД Ірина Семенівна, завідувачка 
кафедри теорії і методики технологічної 
освіти, креслення та комп’ютерної графіки 
Інженерно-педагогічного факультету 
Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, м. Київ  

ДЕМ’ЯНЕНКО Валентина Борисівна, 
кандидатка педагогічних наук, завідувачка 
відділу інформаційно-дидактичного моделювання 
Національного центру «Мала академія наук 
України», м Київ 

   
СЛІПУХІНА Ірина Андріївна, головна 
наукова співробітниця відділу створення 
навчально-тематичних знань Національного 
центру «Мала академія наук України», 
докторка педагогічних наук, професорка 

ЖУК Михайло Васильович, доцент кафедри 
соціально-гуманітарної освіти Комунального 
закладу «Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти», кандидат 
філософських наук, доцент, м. Суми 

ЧЕРНЕЦЬКИЙ Ігор Станіславович, завідувач відділу 
створення навчально-тематичних систем знань 
Національного центру «Мала академія наук 
України», кандидат педагогічних наук  

 
            
  
 
  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

   



  

ТЕХНОЛОГ ІЯ   

ПІДКЛЮЧЕННЯ   

Zoom на 500 

учасників                           
27 жовтня 2022 

з 11.00 до 14.00 

ПЛЕНАРНЕ 

ЗАСІДАНЯ  

Модератор 
пленарного 

засідання Форуму 
  
Білик Жанна Іванівна, 
кандидатка біологічних наук, 

старший науковий 

співробітник відділу створення 

і використання навчально-
тематичних систем знань 

Національного центру «Мала 

академія наук України»  
 

 

  Доступ до форуму на 27.10.2022  Коли  заходите  по лінку 
Форуму, то спочатку 

 

            ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ                            
 

  
 

https://zoom.us/j/99523444819?pwd=UDJRMHlJU
nJQZkNpcUp0TTRVd2s1dz09 

 
ідентифікатор заходу в Zoom: 995 2344 4819                 

код доступу: 400530 

потрапляєте в кабінет очікування; 

якщо ми Вас там 

бачимо, то під’єднуємо до 

Форуму, і Ви вже є учасником 

 
Тел. координаторів виступів – 
+38 (097) 96 000 92 

 
Уважно читаємо чат, через 

нього буде запрошено до 
слова  наступного  спікера. 

Якщо  виникають  проблеми 
підключення, то пропускаємо 
інших спікерів, пробуємо ще 

 

 
  

     раз вийти в ефір 26.11 

  

    
 

 

 

Кожен індивідуально через 

свій робочий стіл веде 

власний показ слайдів (у чаті 

напишемо, як це робити) 

  



 
 

ПЛЕНАРНЕ   

З АСІДАННЯ   

             

11.00-14.00 

   МОДЕРАТОРКА  
Білик Жанна Іванівна 

КА  кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця відділу створення і використання 
навчально-тематичних систем знань  Національного центру «Мала академія наук України» 

 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді Контакт. тел. Е-скринька 

 
Довгий Станіслав Олексійович,  
президент Малої академії наук України, 
академік Національної академії наук України, 
академік Національної академії педагогічних наук 
України, доктор фізико-математичних наук, 
професор, м. Київ 
 

 

11.00–11.10
  

 

Вітальне слово учасникам 
Форуму  

  

pryimalnya@gmail.com  

Колебошин Сергій Валерійович, Народний депутат 
України, заступник голови Комітету з питань освіти, 
науки та інновацій 
 

11.10-11.20 Актуальні проблеми системи 
освіти в умовах воєнного 
стану 

 koleboshin@gmail.com 

Лісовий Оксен Васильович, директор Національного 
центру «Мала академія наук України», кандидат 
філософських наук, доцент, лауреат Державної премії 
України в галузі освіти, м. Київ 
 

11.20–11.30 Робота Малої академії наук 
України під час війни: нові 
виклики           

0444895599 man@man.gov.ua  

Биков Валерій Юхимович, директор  
Інституту цифровізації освіти  НАПН України,  
доктор технічних наук, професор,  
академік НАПН України   
 
 

11.30-11.40 Цифрові технології як базис 
інновацій 
 

 valbykov@gmail.com 

 

Широков Володимир Анатолійович, академік НАН 
України, директор Українського мовно- 
інформаційного фонду НАН України,  
доктор технічних наук    
 

11.40.11.50 Сучасні лінгвістичні технології 
в освіті та стратегічних 
комунікаціях України 

044 525 81 65     

 
vshirokov48@gmail.com 

 

Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувачка кафедри 

професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, докторка наук, 
професорка, м. Київ 
 
 
 
 
 
 

11.50-12.00 Організація професійної 
підготовки фахівців 
електротехнічного профілю в 
навчально-практичних 
центрах закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 

0962100991 lase2508@gmail.com 

mailto:koleboshin@gmail.com
mailto:man@man.gov.ua
mailto:valbykov@gmail.com
mailto:vshirokov48@gmail.com


Гальченко Максим Сергійович,  
директор Інституту обдарованої дитини 
НАПН України, доктор філософських наук,                        
лауреат Державної премії України в галузі освіти,  м. 
Київ 

 

12.00-12.10 Філософія Григорія Сковороди 
як пролог майбутнього 
людини 

0444812713 halchenko@yahoo.com  

Баженков Євген Володимирович, 
директор Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти», кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, м. Київ 
 

12.10–12.20 Інноваційна робота Інституту 
модернізації змісту освіти  
умовах війни      

0442489113  bazhenkov@imzo.gov.ua 

 
Віхляєв Михайло Юрійович,   директор Центру 
українсько-європейського наукового співробітництва, 
професор кафедри адміністративного, фінансового та 
інформаційного права Ужгородського національного 
університету, доктор юридичних наук, професор,  
м. Ужгород  
 

12.20-12.30 Розвиток інтелекту та 
суб’єктності на віртуальних 
освітніх платформах 

  

 
Сидоренко Вікторія Вікторівна,   
директорка Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка 
педагогічних наук, професорка, м. Біла Церква 
  
 
 

12.30-12.40 Інформаційно-ресурсне 
забезпечення підготовки та 
підвищення кваліфікації 
фахівців в умовах війни та 
повоєнного відновлення 
України 

045637-00-20 dipodist@ukr.net 

Биковська Олена Володимирівна, президентка 
Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувачка 
кафедри позашкільної освіти НПУ імені  
М. П. Драгоманова, голова Громадської Ради при 
Державній службі якості освіти України, голова 
Експертної комісії з позашкільної освіти МОН України, 
докторка педагогічних наук, професорка, заслужена 
діячка науки і техніки України 

 

12.40-12.50 Діяльність закладів 
позашкільної освіти 
дослідницько-
експериментального напряму 
у період воєнного стану 

 

0678331112 o.v.bykovska@npu.edu.ua 

Єльникова Галина Василівна, професорка 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту 

освіти Української інженерно-педагогічної 
академії, голова ради Громадської організації 

«Школа адаптивного управління соціально-

педагогічними системами», докторка 

педагогічних наук, професорка, м. Харків 
 

12.50–13.00 Неперервна робота   
Громадської організації 
«Школа адаптивного 
управління соціально-
педагогічними системами» в 
умовах воєнного стану 

0972369432 galina.yelnikova@gmail.com  

mailto:halchenko@yahoo.com
mailto:dipodist@ukr.net
mailto:koleboshin@gmail.com


 

 

 
 

 

 

  

 
 

           

 
 

Голіяд Ірина Семенівна, завідувачка кафедри 
теорії і методики технологічної освіти, креслення 
та комп’ютерної графіки Інженерно-педагогічного 
факультету Національного педагогічного  
університету імені М. П. Драгоманова, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, м. Київ 
 
 

 13.00-13.10 Інжиніринг та технічна 
творчість у підготовці 
майбутніх учителів технологій 
в умовах сучасних викликів 

096 4775703 goliyad-ktnk@ukr.net 

Запорожченко Олександр Вікторович, 
проректор з науково-педагогічної роботи 
Одеського  національного університету ім.                     
І.І. Мечникова, кандидат технічних наук, м. Одеса 
 
 

13.10-13-20 Одеського  національного 
університету ім.                     
І.І. Мечникова 

048 7236523 education@onu.edu.ua 

zaporozhchenko@onu.edu.ua  

  
Свириденко Денис Борисович, завідувач кафедри 
ЮНЕСКО з наукової освіти Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
доктор філософських наук, професор, м. Київ 
 
 

 

13.20-13.30 

  

Можливості магістерської 
програми «Наукова освіта та 
наукова комунікація» для 
розвитку української освіти 

 

0503318287 

 

ukrlida@ukr.net  

Буднік Наталія Григорівна, виконуюча обов’язки 
директора   Криворізького природничо-наукового 
ліцею  
 

13.30-13.40 Вітальне слово 0506852325 denis_sviridenko@ukr.net 

Стрижак  Олександр Євгенійович, заступник 
директора  з наукової роботи  Національного 
центру «Мала академія наук України», доктор 
технічних наук, старший науковий 
співробітник, лауреат Державної премії 
України в галузі освіти,  Заслужений діяч 
науки і техніки України  м. Київ 
 

13.40-13.50 Завершальне слово 
пленарного засідання, 
побажання учасникам  

форуму   

0600740726640 sae953@gmail.com 

      

 

  

 

 

 

mailto:goliyad-ktnk@ukr.net
mailto:education@onu.edu.ua
mailto:zaporozhchenko@onu.edu.ua
mailto:ukrlida@ukr.net
mailto:sae953@gmail.com


 
 
 

 

НАУКОВІ  ПАНЕЛІ  ФОРУМУ  
2 7 . 1 0 . 2 0 2 2  

  
   

1  Н А У К О В А  П А Н Е Л Ь     
 «STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, 
перспективи розвитку»  
Р е ж и м  д о с т у п у :    

https://us02web.zoom.us/j/82097715492?pwd=citMeXJoa0lPZjg2Wm5IYVhGNmFrUT09  
ідентифікатор заходу в Zoom: 820 9771 5492 
Код доступа: 303299 
 
Модераторка Кузьменко Ольга Степанівна, радниця з гендерних питань Донецького державного 
університету внутрішніх справ; провідна наукова співробітниця відділу інформаційно-дидактичного 
моделювання Національного центру "Мала академія наук України; докторка наук, професорка 

 

  
 

 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді Контакт. тел. Е-скринька 
     

Лозова Оксана Володимирівна, завідувачка сектору 
науково-методичного забезпечення STEM-освіти відділу 
STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
 

14.00-14.10 STEM-освіта: реалії та перспективи    stemosvita@gmail.com 

Дембіцька Софія Віталіївна, професорка кафедри 
безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки 
Вінницького національного технічного університету, 
докторка наук, доцентка 
 

14.10-14.20 STEM-навчання як ефективний інструмент 
вдосконалення вищої технічної освіти 

0637360047 sofiyadem13@gmail.com 

Лисогор Людмила Петрівна, доцентка кафедри 
початкової освіти Криворізького державного 
педагогічного університету Український інститут 
розвитку освіти, кандидатка наук, доцентка 

14.20-14.30 STEM: стратегії реалізації в початковій школі 0974972668 Lisogor.1981@gmail.com 

 
Протопопов Валентин Володимирович, завідуючий 
Навчально-практичного Центру відновлювальної 
енергетики ДНЗ «Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою»; 
Керівник секцій «Київ розумне місто - безпечне для 
життя» КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді» 
 
 
 
 

 
14.30-14.40 

 
Впровадження STEM-освіти в освітній процес 
закладу професійної освіти в галузі 
відновлювальної енергетики  

 
0674557094 

 
protopopovvalentin@gmail.com 

https://us02web.zoom.us/j/82097715492?pwd=citMeXJoa0lPZjg2Wm5IYVhGNmFrUT09
mailto:%20 stemosvita@gmail.com


Задерей Наталя Сергіївна, доцентка кафедри 
молекулярної біології, біохімії та генетики Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова, 
кандидатка наук 
 
 

14.40-14.50 Теоретичні і методичні підходи щодо 
забезпечення ефективної діяльності  
закладів  STEM-освіти в умовах воєнного 
стану 

0964228262 natalizaderej0@gmail.com 

Голованова Наталія Олександрівна, завідувачка 
відділення «КИЇВ-столиця» КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» 
 

 Аспекти реалізації києво-орієнтованих 
наукових проектів відділення КИЇВ- 
СТОЛИЦЯ  

0934600993 talysa@ukr.net 

Романько Ірина Іванівна, доцентка кафедри права та 
соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії 
Національного авіаційного університету, кандидатка 
наук, доцентка; 
Романько Ірина Іванівна, доцентка кафедри права та 
соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії 
Національного авіаційного університету, кандидатка 
наук, доцентка 
 

14.50-15.00 Застосування STEAM-технологій у 
викладанні історичних дисциплін 

095-0074483 
0950074483 

irina.romanko20@gmail.com 
irina.romanko20@gmail.com 

Ізюмченко Людмила Володимирівна, вчителька 
математики Ліцею «Престиж» м. Києва, кандидатка 
наук, доцентка; 
Лізунова Олена Костянтинівна, вчителька польської 
мови Ліцею «Престиж» м. Києва 
 

15.00-15.10 STEM підхід в організації освітньої  
діяльності учнів 
  

0958432567 
977894544 

l.iziumch@gmail.com 
lizunova.o@prestizl.ukr.educat
ion 

Каштан Наталія Броніславівна, викладачка ДПТНЗ 
«Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну» 

15.10-15.20 STEM-підхід при вивченні математики: 
концепція та практика  

0671674371 nata.khel809@gmail.com 

Баранецька Олена Сергіївна, студентка магістратури 
1-го року навчання гр.Б-22м Вінницького національного 
технічного університету 
 

15.20-15.30 Вдосконалення STEM-навчання у  ЗВО 
технічного профілю на основі теорії 
множинного інтелекту  

0977537768 alexeyielenka@gmail.com 

Кузьменко Ольга Степанівна, радниця з гендерних 
питань Донецького державного університету 
внутрішніх справ; провідна наукова співробітниця 
відділу інформаційно-дидактичного моделювання 
Національного центру "Мала академія наук України; 
докторка наук, професорка 
 
 
 
 
 
 
 

15.30-15.40 Формування SOFT-SKILLS в суб’єктів  
навчання у процесі вивчення симетрії в 
контексті STEM-освіти 
Підведення підсумків. Формування 
рекомендацій  Форуму 

0977220588 Kuzimenko12@gmail.com 



 

 2  Н А У К О В А  П А Н Е Л Ь      
  Підготовка кваліфікованих кадрів в умовах війни та повоєнного відновлення України 
 Модераторка  Юденкова Олена Петрівна, доцентка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України,  
кандидатка наук 

 Р е ж и м  д о с т у п у :    

https://us02web.zoom.us/j/83813281695?pwd=OEJ6MUxQYkNDZjM1bXloRUsvaGFuUT09 
ідентифікатор заходу в Zoom: 838 1328 1695 
Код доступа: 483062 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді Контакт. тел. Е-скринька 

Сидоренко Вікторія Вікторівна, директорка 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка 
педагогічних наук, професорка 
 

14.00-14.10 Інформаційно-ресурсне забезпечення 
підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців в умовах війни та повоєнного 
відновлення України  

0991989230 sidorenko34@gmail.com 

Романенкова Юлія Вікторівна, професорка кафедри 
дизайну інтер'єру НАУ Національного авіаційного 
університету, факультету архітектури, будівництва та 
дизайну, докторка мистецтвознавства, професорка 
 

14.10-14.20 «Дистанційний формат» мистецького 
освітнього простору України у воєнний час: 
небезпеки, ризики, наслідки  

063-4626539 yuliia.romanenkova@npp.nau.e
du.ua 

Мандрагеля Володимир Андрійович, професор 
кафедри методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін   Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України,  доктор наук, професор  
 

14.20-14.30 Нові вимоги до модернізації освітнього 
процесу у ЗП (ПТ) О в умовах розгортання 
Четвертої індустріальної революції 

067-245-14-34 mandra09@gmail.com 

Горошкова Лідія Анатоліївна,  професорка кафедри 
екології / професор кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту Національного університету «Києво-
Могилянська академія» / Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України, докторка  економічних наук, професорка 
 

14.30-14.40 Освіта і ринок праці в умовах війни та 
повоєнного відновлення України 

067-458-10-67 goroshkova69@gmail.com 

Самойленко Олександр Миколайович, завідувач 
кафедри технологій навчання, охорони праці та 
дизайну Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, доктор 
технічних наук, доцент 
 

14.40-14.50 Технології компетентнісно орієнтованого 
цифрового навчання андрагогів в умовах 
воєнного стану 

0675128651 samoylenkoan@gmail.com 

Жук Михайло Васильович, доцент кафедри соціально-
гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
філософських наук, доцент 

14.50-15.00 Післядипломна педагогічна та професійна 
освіта в форматі сучасних викликів, трендів, 
можливостей 

0687128205 sumy_zhuk@ukr.net 



 

Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри 
методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України,  кандидат політичних  наук, доцент 
 

15.00-15.10 Розвиток лідерської компетентності фахівця 
в умовах воєнного стану 

067-520-3378 diamond_621@ukr.net 

Гуляєва Людмила Петрівна,  доцентка Академії праці, 
соціальних відносин та туризму, кандидатка 
економічних наук, доцентка 
 

15.10-15.20 Освітні аспекти адаптації українських жінок-
вимушених мігранток та їх родин до життя в 
нових умовах: досвід Польщі 

0504114812 glp2002@ukr.net 

Савченко Ірина Миколаївна, учена секретарка 
національного центру «Мала академія наук України», 
кандидатка педагогічних наук, старша наукова 
співробітниця  
 

15.20-15.30 Співпраця МАН  з закладами професійно-
технічної освіти  

0979600092  
savchenko_irina@ukr.net 
 

Мозгова Світлана Віталіївна, старший викладач 
кафедри методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України 
 

15.30-15.40 Підготовка кваліфікованих кадрів в умовах 
війни та повоєнного відновлення України 

0965688486 MozghovaSvitlanka@gmail.com 

Петрушак Оксана Михайлівна старша  викладачка 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України    
 

15.40-15.50 «Методична скарбничка» як інноваційний 
ресурс для саморозвитку педагога 
професійної освіти 

09779965881 omp_7@ukr.net 

Ткаченко Валентин Володимирович, старший науковий 
співробітник, викладач хімії університету  
 

15.50-16.00 Заміна системи комплектування класів 0967383133 valentinvlab@gmail.com 

Геревенко Андрій Михайлович, старший викладач 
кафедри методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних   дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України   
 

16.00-16.10 Використання цифрових інструментів для 
створення сучасного освітнього контенту 

0505529707 gerevenkoandrey@ukr.net 

Маслова Оксана Володимирівна, доцентка кафедри 
технологій навчання, охорони праці та дизайну 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидатка фізико-
математичних наук, доцентка 
 

16.10-16.20 Особливості впливу цифровізації суспільства 
під час дії воєнного стану 

0980295413 maslovaoksana899@gmail.com 

Шиян Анатолій Антонович, доцент Вінницького 
національного технічного університету, кандидат 
фізико-математичних  наук, доцент 

16.20-16.30 Трансформація підготовки наукових кадрів в 
умовах та після війни 

0968061786 sedovatatana02@gmail.com 

mailto:savchenko_irina@ukr.net


Сєдова Тетяна Петрівна,  майстриня виробничого 
навчання ДНЗ Шосткинський центр ПТО 
 

16.30-16.40 Громадянське виховання учнів ПТНЗ 0664558714 sedovatatana02@gmail.com 

Резніков Юрій Петрович, аспірант Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця 

16.40-16.50 Академічна мобільність як спосіб 
формування фахових компетентостей 
майбутніх медиків 

0678745945 yurezniv@gmail.com 

Пірог Вікторія Юріївна, викладач І категорії 
Харківського вищого професійного училища сфери 
послуг № 40 

16.50-17.00 Трансформація засобів навчання для 
формування hard skills кваліфікованих 
робітників в умовах воєнного та 
післявоєнного стану 

0979438724 pirog.fit@gmail.com 

Машковська Ірина Олександрівна, студентка ПС-21-
12-зМ  Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України лікар-
викладач КЗ КОР «БЦ медичний фаховий коледж» 

17.00-17.10 Самодопомога при фрустрації  для 
працівників освіти в умовах військового часу  

050-445-28-45 knopka-13@ukr.net 

Кулішов Володимир Сергійович, завідувач кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

17.20-17.20 Сучасні аспекти організації 
профорієнтаційної роботи у закладі 
професійної освіти"   

 

  

Лукіянчук Алла Миколаївна, кандидатка 
психологічних наук, доцентка кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України 

17.20-17.30 
 

Розвиток соціальної компетентності кваліфі
кованих робітників 

  

Кучерак Ірина Володимирівна, доцентка кафедри 
методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України, кандидатка педагогічних наук 

17.30-17.40 Інклюзія як нова філософія змісту освіти: 
проблеми, перспективи, рішення 

  

Івашев Євгеній Володимирович, доцент 
кафедри технологій навчання, охорони праці та 
дизайну Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, 

кандидат юридичних наук.  

 

17.40-17.50 
 

Особливості здійснення інструктажів з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 
здобувачів освіти закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти при 
проведенні занять за дистанційною 
формою в умовах воєнного стану 

  

Фархшатова Ольга Василівна, вчений секретар 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидатка 
економічних наук, доцентка кафедри педагогіка, 

психологія та менеджмент 

17.50-18.00 
 

Аспекти управління розвитком освітньої 
системи в умовах війни та 
повоєнного відновлення України 

  



Масліч Світлана Володимирівна, доцентка кафедри 
методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 

України, кандидатка педагогічних наук 

18.00-18.10 
 

Основні вектори забезпечення якості                
професійної підготовки в умовах воєнного 
стану 

 

  

Шевчук Світлана Степанівна, старша викладачка 
кафедри методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України 

18.10-18.20 
 

Розвиток готовності педагога до реалізації 
дистанційної і змішаної форм навчання у 
підготовку кваліфікованих кадрів в умовах 

війни 

  

Тітова Людмила Олександрівна, старша лаборантка 
кафедри методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України 

18.20-18.30 
 

Використання цифрових інструментів для 
створення сучасного освітнього контенту 

  

Баркар Вікторія Іванівна, старша викладачка кафедри 
методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 
України 

18.30-18.40 
 

Дуальна форма навчання як важливий 
елемент освітнього середовища 

професійної освіти в умовах воєнного стану 

 

  

Князєва Марина Олексіївна, викладачка кафедри 
методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

18.40-18.50 
 

Використання сучасних систем 
електронного тестування здобувачів освіти 

в умовах воєнного стану 

 

  

Маслова Оксана Володимирівна, доцентка кафедри 
технологій навчання, охорони праці та дизайну 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

18.50-19.00 
 

Особливості впливу цифровізації 

суспільства під час дії воєнного стану 

 

  

Гончарова Ірина Петрівна, ст. викладачка кафедри 
технологій навчання, охорони праці та 
дизайну Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

19.00-19.10 
 

Формування основ кібергігієни здобувачів 
освіти як один з головних пріоритетів 
освітньої діяльності в умовах 
дистанційного навчання у воєнний час 

 

  

Харагірло Вєра Єгорівна, старша викладачка кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

 

19.10-19.20 
 

Професійний розвиток педагога в умовах 

відкритої освіти 

 

 

  



Торба Наталя Григорівна, доцентка кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидатка 

психологічних наук, доцента 

Професійний розвиток педагога в умовах 

відкритої освіти 

 

Удовик Світлана Іванівна, старший лаборант кафедри 
технологій навчання, охорони праці та 
дизайну Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

19.20-19.30 
 

Організація безпечного освітнього процесу 
у закладах професійної освіти в 
умовах воєнного стану 

 

 

  

Рудич Оксана Олександрівна, доцентка кафедри 
педагогіка, психологія та менеджмент 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидатка 
економічних наук 

 

19.30-19.40 
 

Молодіжний сленг як соціокультурний 
феномен  в професійно-технічній освіті 

 

  

Грядуща Віра Володимирівна, ст. викладачка кафедри 
технологій навчання, охорони праці та 
дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти 

19.40-19.50 
 

Цифрові інструменти підвищення безпеки 
праці в професійній освіті в умовах 
воєнного стану 

 

  

Кійко Наталія Олександрівна, студентка 2 курсу, 
групи ПВШ-21-11-зМ, спеціальність 053  психологія, 
Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України   
 

19.50-20.00 
 

Стимулювання психологічної та творчої 
активності на прикладі використання 
методу «мозкової атаки» 
  

  

Безпечна Ірина Василівна, здобувач рівня магістра пс
ихології Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України  

 

20.00-20.10 
 

Вплив тривоги на ефективність навчальної 
та інших видів діяльності під час війни 
 

  

Перетятько О. В., старший майстер ДПТНЗ 
«Дніпровський центр професійної освіти» 
 

 20.10-20.20 Підготовка майбутніх 
висококваліфікованих робітників в умовах 
війни 

  

 
Юденкова Олена Петрівна, доцентка Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 
НАПН України,  кандидатка наук 

  
20.20-20.30 

 
Особливості діяльності майстра 
 виробничого навчання закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти: сучасні 
виклики в умовах дії воєнного стану. 
Підведення підсумків. Формування 
рекомендаційй Форуму. 

 
0972797182 

 
udenkova2017@gmail.com 

 
 

 



 3  Н А У К О В А  П А Н Е Л Ь      
 Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ століття 
 Модераторка   
 Атаманчук Вікторія Петрівна, провідна наукова співробітниця відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала      
академія наук України», докторка філологічних наук, доцентка 

Р е ж и м  д о с т у п у :    

https://us02web.zoom.us/j/87636527015?pwd=MXNrWi9nRkFnMlRyQ21Ja3hZVVZkdz09 
ідентифікатор заходу в Zoom: 876 3652 7015 
Код доступа: 032215 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді Контакт. тел. Е-скринька 

Колебошин Валерій Якович, директор Комунального 
закладу «Рішельевський науковий ліцей», кандидат 
наук, доцент 
 

14.00-14.10 Рішельевський науковий ліцей в умовах 
війни 

0674843489 koleboshin@gmail.com 

Пінчук Ольга Павлівна, заступниця директора з 
науково-експериментальної роботи 
Інститут цифровізації освіти НАПН України, кандидатка 
педагогічних наук, старша наукова співробітниця 
 

14.10-14.20 Енциклопедичні видання у науково-
довідкових цифрових ресурсах 

0501654254 opinchuk100@gmail.com 

Кочарян Артур Борисович, старший науковий 
співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН 
України, кандидат педагогічних наук 
   

14.20-14.30 Інформаційне повідомлення про наукове 
електронне видання з відкритим доступом 
«Юний дослідник» 

0674484556 a.kocharyan@ukr.net 

Лупаренко Лілія Анатоліївна, завідувачка відділу 
цифрової трансформації НАПН України Інституту 
цифровізації освіти НАПН України, кандидатка наук 
 

14.30-14.40 Енциклопедичні видання у науково-
довідкових цифрових ресурсах 

0977048212 lisoln1@gmail.com 

Садовниченко Юрій Олександрович, доцент кафедри 
медичної біології Харківського національного 
медичного університету, кандидат наук 
 

14.40-14.50 Цифровізація вищої медичної освіти на 
прикладі дисципліни «Медична біологія» 

0504026708 yo.sadovnychenko@knmu.edu.
ua після 15:00 

Гочмановський Дмитро Леонідович, вчитель історії 
Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської 
обласної ради 
 

14.50-15.00 Онлайн-урок в умовах війни: виклики та 
перспективи  

0680498526 gochmanovsky@gmail.com 

Атаманчук Вікторія Петрівна, провідна наукова 
співробітниця відділу інформаційно-дидактичного 
моделювання Національного центру «Мала академія 
наук України», докторка філологічних наук, доцентка 
 

15.00-15.20 Цифрова гуманитаристика як компонент 
сучасного наукового простору. Підведення 
підсумків . Формування рекомендаційй 
Форуму 

0971194268 victoriaatamanchuk@gmail.co
m 

 
 
 

mailto:yo.sadovnychenko@knmu.edu.ua
mailto:yo.sadovnychenko@knmu.edu.ua


 

 4  Н А У К О В А  П А Н Е Л Ь   
    
 Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання» 
  
Модератор  Атамась Артем Іванович, старший науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного 
центру «Мала академія наук  України», кандидат технічних наук 
 

Р е ж и м  д о с т у п у :   
https://us02web.zoom.us/j/83631307843?pwd=dlBBSkJuM3ZHZEpyRmUyeUZMVTZOUT09 
ідентифікатор заходу в Zoom: 836 3130 7843 
Код доступа: 816238  
 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді Контакт. тел. Е-скринька 

Наливайко Олексій Олексійович, доцент Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна,  
кандидат психологічних наук, доцент   
 

14.20-14.30 Цифрові засоби підтримки академічної 
доброчесності в освітньому просторі ЗВО 

0639586169 nalyvaiko@karazin.ua 

Пахомова Ірина Миколаївна, доцентка Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, 
кандидатка фізико-математичних наук 
 

15.30-15.40 Додаткові онлайн-ресурси для дистанційного 
навчання на платформі Moodle 

0506835228 inpakhomova@ukr.net 

Коваленко Світлана Георгіївна, наукова співробітниця 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. 
В. О. Сухомлинського 
 

14.00-14.10 Освіта під звуки сирен 0661328644 kovalen-s@ukr.net 

Тарасенко Наталія Василівна, вчителька історії та 
правознавства Бандурівського ліцею Гайворонської 
міської ради Кіровоградської області 
 

14.10-14.20 Диджиталізація в освітньому процесі під час 
дистанційного навчання  

+380687460477 natabandyrove@gmail.com 

Антощук Світлана Володимирівна, завідувачка 
кафедри ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України,  кандидатка педагогічних наук, 
доцентка 

14.50-15.00 Онлайн-сервіси для створення цифрового 
контенту 

+380674659112 svetlana_a@uem.edu.ua 

Калашник Дмитро Сергійович, вчитель фізичної 
культури Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 – дошкільний 
навчальний заклад» 
 
 
 
 

14.30-14.40 Професійне вигорання в умовах 
дистанційного навчання 

+380665367574 dimaskalashnik@gmail.com 



Катц Андрій Михайлович, вчитель фізики 
Рішельєвського наукового ліцею 
 

14.40-14.50 Особливості проведення вступної кампанії    
Рішельєвського наукового ліцею 2022 

0958621451 andrey.katts@gmail.com 

Ігнатенко Євгеній Васильович, завідувач «Центру 
дистанційної освіти Одеської області» 
 

15.00-15.20 Індивідуалізоване навчання, як виклик 
сучасності 

066 897 0994 ignatenkoevgeniy1989@gmail.c
om 

Бойка Олена Анатоліївна,  доцентка  кафедри 
генетики та рослин  ресурсів Запорізького 
національного університету, кандидатка біологічних 
наук 
 

15.40-15.50 Особливості підготовки здобувачів освіти 
природничих наук в умовах дистанційного 
навчання 

0676129760 olena.boika.ua@gmail.com 

Безкороваєва Наталія Володимирівна, вчителька 
інформатики Запорізького багатопрофільного ліцею 
№62 
 

16.00-16.10 Створення власного якісного цифрового 
контенту - запорука успішного дистанційного 
навчання  

0509685340 bnv1862@mail.zp.ua 

Бойко Галина Петрівна, консультантка Комунального 
закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Криворізької міської ради 
 

16.10-16.20 Цифрова підтримка освітнього процесу під 
час дистанційного навчання   

0963524570 dabiska69@gmail.com 

Атамась Артем Іванович, старший науковий 
співробітник відділу створення навчально-тематичних 
систем знань Національного центру «Мала академія 
наук України», кандидат технічних наук 
 

15.50-16.00 Вивчення принципів радіозв'язку під час 
дистанційного навчання. Підведення 
підсумків . Формування рекомендацій 
Форуму 

+380965328538 art.atamas@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  Н А У К О В А  П А Н Е Л Ь    
   

Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти: євроінтеграційний аспект 
 
Модератор Шаповалов Євгеній Борисович, старший науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного 
центру «Мала академія наук України» , кандидат технічних наук 

Р е ж и м  д о с т у п у :   
https://us02web.zoom.us/j/86219794639?pwd=NnN2cm1uenYrZksrQ1orMDZ1Zzd6Zz09 
ідентифікатор заходу в Zoom: 862 1979 4639 
Код доступа: 984481 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді Контакт. тел. Е-скринька 

Атаманчук Петро Сергійович, професор кафедри 
фізики та методики її навчання Тернопільського 
національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, 
професор 
 

14.00-14.15 Формування STEM-інтеграційних природничо-
наукових компетентностей індивіда в 
орієнтувальних умовах трансдисциплінарної 
парадигми наукової освіти 

097 214 08 53 ataman08@ukr.net 

Болтівець Сергій Іванович, головний науковий 
співробітник Державного інституту сімейної та 
молодіжної політики України, доктор психологічних 
наук, професор 
 

14.15-14.30 Наукометрія: чим вимірюється безмежжя 068 350 49 86 boltivetssergij@i.ua 

Діденко Ніна Григорівна, професорка кафедри 
управління охороною здоров’я та публічного 
адміністрування, Національного університету охорони 
здоров’я України імені П.Л. Шупика, докторка наук з 
державного управління, професор 
 

14.30-14.45 Мультипарадигмальність наукових 
досліджень в публічному управлінні  

+380504282037 ngdidenko58@gmail.com 

Гриб'юк Олена Олександрівна, провідна  наукова 
співробітниця Інституту цифровізації освіти НАПН 
України, кандидатка педагогічних наук, доцентка 
 

14.45-15.00 Теоретичні та емпіричні засади ХR студій 
"Clever: School of Natural and Mathematical 
Sciences": як досліджувати і навчати? 

+380974316371 cleversciencegr@gmail.com 

Шаповал Олена Генріхівна, учителька Харківської 
спеціалізованої школи № 62 Харківської міської ради 
харківської області,  кандидатка філософських  наук 
 

15.00-15.10 Роль наукової термінології як межового 
феномену в новому європейському 
освітньому просторі: теорія та практика 
встановлення кордонів  

0509752851 olena.shapoval@gmail.com 

Шаповалов Євгеній Борисович, старший науковий 
співробітник відділу створення навчально-тематичних 
систем знань Національного центру «Мала академія 
наук України», кандидат технічних наук 
 

15.10-15.30 Стимулювання мотивації учнів застосуванням 
інформаційних технологій для забезпечення 
STEM та наукової освіти. Підведення 
підсумків. Формування рекомендацій  
Форуму 

0689011575 sjb@man.gov.ua 

     

     



6  Н А У К О В А  П А Н Е Л Ь    
 

Особистісна самореалізація вчителя та учня в інноваційному освітньому просторі 
 
Модераторка  Сліпухіна Ірина Андріївна, головна наукова співробітниця відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного 
центру «Мала академія наук України», докторка педагогічних наук, професорка 

 
Р е ж и м  д о с т у п у :   
https://us02web.zoom.us/j/88381682045?pwd=b2xKTXZnL0M0VFZvRGdhT0V2R2Q2dz09 
ідентифікатор заходу в Zoom: 883 8168 2045 
Код доступа: 358924 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді Контакт. тел. Е-скринька 

Семеног Олена Миколаївна, завідувачка кафедри 
української мови і літератури Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С.Макаренка, 
докторка педагогічних наук, професорка 
 

14.00-14.10 Викладання і навчання на засадах 
партнертнерської взаємодії 
 
 
 

0991827329 
 
 
 
 

olenasemenog@gmail.com  
 
 
 
 

Вітенко Ігор Михайлович, заступник директора 
Тернопільського обласного комунального інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
географічних наук 
 

14.10-14.20 Особистісна самореалізація вчителя та учня 
в інноваційному освітньому просторі 

0677832799 
 
 
 

i.vitenko@ippo.edu.te.ua 
 
 

Ющенко Людмила Олександрівна,  доцентка кафедри 
дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів 
Комунального навчального закладу «Черкаський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської обласної ради»,  кандидатка 
філологічних наук 
 

14.20-14.30 Інтернет-імідж сучасного педагога 
 
 
 
 
 
 

0936407594 
 
 
 
 
 
 

lud.ucsh78@ukr.net 
 
 
 
 
 
 

Дядюра Оксана Альбертівна, учителька географії 
Криворізького природничо-наукового ліцею 
 

14.30-14.40 Невербальна техніка вчителя як необхідна 
умова успішного викладення навчального 
матеріалу 

0870182000 
 
 

oksanadyadyura1984@gmail.com  

Туманян Тетяна Сергіївна, викладачка біології, 
методистка Наукового ліцею комунального закладу 
вищої освіти «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 
 

14.40-14.50 Синергія професійної майстерності педагогів 
з розвитком обдарованості учнів 
 
 

099 203 36 46 
 
 
 
 

ttsbio17@gmail.com 
 
 
 
 

Балтакова Злата Георгіївна,  керівниця гуртка Палацу 
дітей та юнацтва;  
Балтакова Тамара Іванівна, керівниця гуртка, 
методистка Палацу дітей та юнацтва 
 

14.50-15.00 Особистісна самореалізація вчителя та учня 
в інноваційному освітньому просторі 
засобами хореографічного мистецтва  
  

0972487787 
0972487787 
 
 

zlata_izmail@ukr.net  
baltakova.t@ukr.net 
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Бурлака Олена Олександрівна, учителька української 
мови та літератури Комунального закладу 
«Рішельєвський науковий ліцей» 

15.00-15.10 Контрольне оцінювання предметних і 
ключових компетентностей на уроках 
української мови та літератури як важливий 
чинник особистісної самореалізації як учня, 
так і учителя 

0674822638 
 
 
 
 

olena.burlaka.70@ukr.net 
 
 
 
 

Войтенко Олена Олександрівна,  вчителька 
початкових класів,   вчителька-методистка 
Ямпільського навчального комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Лиманської міської ради Донецької області 

15.10-15.20 Можливості Нової української школи у 
формуванні екологічної свідомості юних 
громадян 
 

0506459222 
 
 
 
 

e.a.voitenko@ukr.net 
 
 
 
 
 

Кучер Людмила Андріївна, методистка, в. о. 
завідувача лабораторії SТЕМ-освіти ТОКІППО 
Тернопільського обласного комунального інституту 
післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО) 
 
 
 

15.20-15.30 Інноваційний освітній експеримент 
регіонального рівня на тему «ЕКО-школа» як 
платформа для формування екологічно 
безпечного здоров’язбережувального 
освітнього середовища в закладах освіти 
Тернопільської області 
 

0989975737 
 
 
 
 
 
 

l.kucher@ippo.edu.te.ua  
 
 
 
 
 
 

Канаєва Галина Сергіївна,  викладачка Державного 
навчального закладу «Центр професійної освіти 
технологій та дизайну м. Києва» 

 

15.30-15.40 
 
 

 

Сучасні проблеми і тенденції розвитку 
ефективної діяльності закладів освіти в 
умовах воєнного стану 

   

0677901102  
 
 
 

galochkakan@gmail.com  
 
 
  

Наровлянський Олександр Данилович, заступник 
директора Український державний центр національно-
патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді Кандидат наук 

15.40-15.50 
 
 
 

 

Шляхи забезпечення ефективності 
діяльності закладів позашкільної освіти в 
умовах воєнного стану 

0660596198 
 
 
 

al_dan@ukr.net  
 
 
  

Сліпухіна Ірина Андріївна, головна наукова 
співробітниця відділу створення навчально-тематичних 
систем знань Національного центру «Мала академія 
наук України», докторка педагогічних наук, 
професорка 
 

16.00-16.10 Підведення підсумків. Формування 
рекомендацій  Форуму 

0672444896 slipukhina2015@gmail.com  
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7  Н А У К О В А  П А Н Е Л Ь    
7.1. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти 
7.2. Психолого-педагогічні проблеми дистанційного і змішаного навчання 

Модератор Пащенко  Євгеній Юрійович, старший науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного 
центру «Мала академія наук України», кандидат економічних наук  

Р е ж и м  д о с т у п у :   
https://us02web.zoom.us/j/83140473908?pwd=WnpzaXRyNjh5ZkRFdHluQVcyOEtXZz09 
ідентифікатор заходу в Zoom: 831 4047 3908 
Код доступа: 783083 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді Контакт. тел. Е-скринька 

Сіданіч Ірина Леонідівна, завідувачка кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП 
Університет менеджменту ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, професорка, 
докторка педагогічних наук 
 

14.00-14.10 Духовний розвиток майбутніх фахівців в 
умовах магістерської освіти 

0637543280   2363395@ukr.net  

Жук Михайло Васильович, доцент кафедри соціально-
гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти», кандидат 
філософських наук, доцент 
 

14.10-14.20 Трансформація української освіти в умовах 
військового стану: нові виклики, нові 
можливості   

0687128205 sumy_zhuk@ukr.net  

Степанюк Алла Василівна, професорка кафедри 
загальної біології та методики навчання біологічних 
дисциплін Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,  
докторка педагогічних наук, професорка 
 

14.20-14.30 Професійний розвиток науково-педагогічних 
працівників як умова ефективного 
функціонування інформаційного освітнього 
середовища закладів освіти 

0985722249 alstep@tnpu.edu.ua  

Котенко Тетяна Миколаївна, доцентка Черкаського 
державного технологічного університету,  кандидатка 
економічних наук, доцентка 
 

14.30-14.40 Молодь чи вік: майбутнє освіти України! 0506840373 kntu.inintex@gmail.com  

Локшин Віктор Соломонович, викладач вищої 
категорії КППК імені Антона Макаренка, доктор 
педагогічних наук професор 
 

14.40-14.50 Формування професійної компетентності 
майбутніх менеджерів соціокультурної 
сфери 

0957586825 victor_lokshin@ukr.net  

Шарагіна Ольга Володимирівна, старша викладачка 
ТНУ ім. В.І. Вернадського, кандидатка педа.  наук   
 

14.50-15.00 Професійний розвиток педагогічних і 
науково-педагогічних працівників у 
цифровому просторі 

0966543961 staritska_olga@ukr.net  

Каплуненко Ярина Юріівна, старша  наукова 
співробітниця  Інституту психології імені Г.С.Костюка,  
кандидатка психологічних наук, старша наукова  
співробітниця 
 

15.00-15.10 Збереження персональності у сучасному 
освітньому просторі: особливості та виклики 
 

 

0972411101 
 
 
 
 

yaryna.kaplunenko@gmail.con 
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Ганус Альона Юріївна, магІстрантка  Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради 
 

15.10-15.20 Трансформація управлінської культури 
сучасного освітнього менеджера   

 0961520318 hanus.alina.18@gmail.com  

Дзюба Вікторія Павлівна, аспірантка  
Інституту цифровізації освіти  НАПН України 
 

15.20-15.30 Інформаційно-цифрова компетентність як 
одна пріоритетних у професійному розвитку 
керівника закладу загальної середньої освіти 

0634486653 edumethodist@gmail.com  

Наровлянська Марина Данилівна, керівниця гуртків 
Українського державного центру національно-
патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді 
 

15.30-15.40 Вимоги до підготовки педагогів позашкільної 
освіти для роботи в умовах особливих 
періодів 

0675006693 marinanarov@gmail.com  

Сергієнко Оксана Степанівна, методистка 
 Державний навчальний заклад «Центр професійної 
освіти технологій та дизайну м. Києва» 
 

15.40-16.50 Професійний розвиток педагогічних і 
науково-педагогічних працівників в умовах 
відкритої освіти 

0676815433 oksana-sergienko@ukr.net  

Майданенко Світлана Вікторівна,  Комунальний 
заклад освіти «Навчально-виховне  об'єднання № 28» 
гімназія-школа І ступеня - дошкільний навчальний 
заклад, кандидатка педагогічних наук,  доцентка 
 

15.50-16.00 Проблеми і суперечності у впровадженні 
дистанційного навчання в школі 

0664090431 svetlana-maj@ukr.net  

Зотова Лілія Миколаївна, доцентка Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, 
кандидатка психологічних  наук 
 

16.00-16.10 Моніторинг якості освіти в умовах 
вимушеного дистанційного навчання. Погляд 
студентства 

050 406 12 22 lnzotova@karazin.ua  

Харченко Андрій Олександрович, доцент  
Харківського національного університету імені  
В. Н.Каразіна, кандидат психологічних наук 
 

16.10-16.20 Цифрові інструменти забезпечення 
комфортного навчального середовища  

0509737611 aakharchenko@karazin.ua  

Наливайко Наталія Анатоліївна, викладачка 
Харківського національного медичного університету, 
кандидатка педагогічних наук 
 

16.20-16.30 Моніторинг якості освіти в умовах 
вимушеного дистанційного навчання: Погляд 
студентства 

0967000661 na.nalyvaiko@knmu.edu.ua  

Петровська Карина Віталіївна, студентка- 
магістрантка Дрогобицького державного  
педагогічного університету ім. Івана Франка 
 

16.30-16.40 Використання логічних задач у початковій 
школі під час дис00000000000танційного 
навчання 

0679564505 karyna.maks@gmail.com  

Кійко Наталія Олександрівна, психологиня,  
магістрантка Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 
 

 16.40-16.50 Стимулювання психологічної та творчої 
активності на прикладі використання методу 
«Мозкової атаки» 

0970898267 
 
 
 

1ledinatalia@gmail.com 
 
 
 

Пащенко  Євгеній Юрійович, старший науковий 
співробітник відділу створення навчально-
тематичних систем знань НЦ «МАНУ», кандидат 
економічних наук 

16.50-17.00 Підведення підсумків. Формування 
рекомендацій  Форуму 

 pobeda2000@meta.ua  
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У рамках Форуму 27.10.2022 з 14.00 до 18.00 для педагогів системи МАН України та всіх зацікавлених учасників Форуму  
буде проведено практичні онлайн-семінари: 

 

0 
 

Хто проводить Лінк підключення  

1. Методичні рекомендації з впровадження 
інноваційної практики «Економічний 
коворкінг “Підприємницька грамотність 
молодого науковця”». 
ЧАС ЗУСТРІЧІ:  14.00 

Тренери: Бурлаєнко Тетяна Іванівна – старша 
наукова співробітниця відділу 
проєктування розвитку обдарованості ІОД 
НАПН України, кандидатка педагогічних 
наук, доцентка  

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/4219944866?pw
d=NmxMd0d5bDJwK1BYcWZuMitkalVvQT09  
Идентификатор конференции:  
421 994 4866 
Код доступа: 111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Методичні рекомендації з впровадження 
інноваційної практики «STEM-школа з 
побудови модульного оригамі»  
 
ЧАС ЗУСТРІЧІ: 15.10 

Тренер: Дубініна Оксана Володимирівна – старша 
наукова співробітниця відділу 
проєктування розвитку обдарованості ІОД 
НАПН України, кандидатка педагогічних 
наук, доцентка  

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/2242854984?pwd=
akl5dGpkTVZZZkVLVXRyZGJIa3Q5QT09  
Идентификатор конференции:  
224 285 4984  
Код доступа: 8HSQUv  

 
 
 
 

3. Методичні рекомендації з впровадження 
інноваційної практики «STEAM-школа  
“Наука крізь мистецтво”» 
 
ЧАС ЗУСТРІЧІ:  16.00 

Тренери:  Казакова Ольга Ігорівна – молодша 
наукова співробітниця відділу 
проєктування розвитку обдарованості ІОД 
НАПН України;  
Шеменьова Юлія Володимирівна – 
молодша наукова співробітниця відділу 
проєктування розвитку обдарованості ІОД 
НАПН України, докторка філософії (Phd) 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/83689786154?p
wd=Q2NjRy80VVhqZ1FVNHNUTlVMclJaZz09  
Идентификатор конференции:  
836 8978 6154 
Код доступа: fJj9P1 

4. Методичні рекомендації з впровадження 
інноваційного освітнього курсу «Хімічні 
технології» на базі секції Малої академії 
наук України 

 
     ЧАС ЗУСТРІЧІ:      17.00 

 
 

Тренери: 
 
 
 
 
 
 
 

Казакова Ольга Ігорівна – молодша 
наукова співробітниця відділу 
проєктування розвитку обдарованості ІОД 
НАПН України, керівниця секції «Хімічні 
технології» відділення хімії та біології 
Київської Малої академії наук 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/89979513893?pwd
=c0J4SGMwdGRhVldmbzc2Q3UwdWdUUT09  
Идентификатор конференции:  
899 7951 3893 
Код доступа: C9iveZ 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/4219944866?pwd=NmxMd0d5bDJwK1BYcWZuMitkalVvQT09
https://us04web.zoom.us/j/4219944866?pwd=NmxMd0d5bDJwK1BYcWZuMitkalVvQT09
https://us05web.zoom.us/j/2242854984?pwd=akl5dGpkTVZZZkVLVXRyZGJIa3Q5QT09
https://us05web.zoom.us/j/2242854984?pwd=akl5dGpkTVZZZkVLVXRyZGJIa3Q5QT09
https://us05web.zoom.us/j/83689786154?pwd=Q2NjRy80VVhqZ1FVNHNUTlVMclJaZz09
https://us05web.zoom.us/j/83689786154?pwd=Q2NjRy80VVhqZ1FVNHNUTlVMclJaZz09
https://us05web.zoom.us/j/89979513893?pwd=c0J4SGMwdGRhVldmbzc2Q3UwdWdUUT09
https://us05web.zoom.us/j/89979513893?pwd=c0J4SGMwdGRhVldmbzc2Q3UwdWdUUT09


  

 

  

 
 

 
 
 

 

 
  

 

                 ДЯКУЄМО ВСІМ ПАРТНЕРАМ, СПІКЕРАМ, УЧАСНИКАМ! 

 

              



 
 

ДЛЯ НОТАТОК  
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