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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Голова: Тетяна ІЩЕНКО, канд. пед. наук, професор, директор Державної 

установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»  

Співголови:  

Ольга ПІНЧУК, канд. пед. наук, старший науковий співробітник, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи Інституту цифровізації освіти 

НАПН України 

Вікторія СИДОРЕНКО, доктор пед. наук, професор, директор 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти УМО НАПН 

України 

Олена ГЛАЗУНОВА, доктор пед. наук, професор, декан факультету 

інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  

Світлана ЖУКОВСЬКА, канд. пед. наук,  завідувач лабораторії цифрових та 

медіатехнологій в освіті Державної установи «Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої освіти» 

Микола ХОМЕНКО, канд пед. наук, заступник директора Державної установи 

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 

Сергій ЄВСТРАТ’ЄВ, завідувач лабораторії комп'ютерного супроводу та 

комунікаційного забезпечення Державної установи «Науково-методичний 

центр вищої та фахової передвищої освіти» 

Ніна ЦИБЕНКО,  методист лабораторії цифрових та медіатехнологій в освіті 

Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти» 

Анастасія КОЖУХІВСЬКА, засновниця UGEN (Ukranian Generation) 

Джоанна МАРКОВСЬКА,  директор центру дистанційного навчання 

Вроцлавського природничого університету 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

Юрій ЗУБАНЬ, голова навчально-методичної підкомісії з дистанційного 

навчання МОН України, Сумський державний університет 

Марія БОГУСЛАВ, заступник директора  Асоціації інноваційної та цифрової 

освіти  

Олексій НІЩИК, керівник напряму освітніх проєктів у Genesis, Освітня 

фундація продуктового ІТ 

Марина ДЖУЛАЙ, керівник в Україні  UGEN - HR-brand agency 

Ярослава СОШИНСЬКА, канд. іст. наук, доцент НТУ України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», виконавчий директор ВГО 

Українська бібліотечна асоціація, науковий співробітник Державної науково-

педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського 

Катерина ТУЖИК, Університет прикладних наук  Вайенштефан-Тріздорф 

(Німеччина) 

Юрій КУКУРУДЗЯК,  канд. техн. наук, доцент, ВСП «Вінницький фаховий   

коледж Національного університету харчових технологій» 

Оксана МАСЛОВА, канд. фіз.-мат. наук, завідувачка кафедри технології 

навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти   

Олександр САМОЙЛЕНКО, доктор пед. наук, професор, професор кафедри 

технології навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

Ірина ГОНЧАРОВА, старший викладач кафедри технології навчання, охорони 

праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

Лідія ГОРОШКОВА, доктор економ. наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіт 

Володимир КУЛІШОВ, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти 

Ольга ФАРХШАТОВА, канд. економ. наук, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти 

Олена ЮДЕНКОВА, канд. пед. наук, доцент кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

Андрій ГЕРВЕНКО, старший викладач кафедри методики професійної освіти 

та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти 

Ірина КУЧЕРАК, канд. пед. наук, доцент кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

9.50 – 10.00 Привітання та введення у тематику  

Тетяна ІЩЕНКО, канд. пед. наук, професор, директор 

Державної установи «Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти» 

10.00 – 10.20 Цифрові ресурси: унікальні можливості для закладів вищої 

освіти 

Дмитро ЗАВГОРОДНІЙ, генеральний директор директорату 

цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України 

10.20 – 10.40 Презентація можливостей платформи Дія. Цифрова освіта 

Руслана КОРЕНЧУК, керівник проєкту Дія. Цифрова освіта 

Міністерства цифрової трансформації України 

10.40 – 11.00 Цифрові технології як основа інновацій в сучасній освіті  

Ольга ПІНЧУК, канд. пед. наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з науково-експериментальної 

роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України 

11.00 – 11.20 Аналіз ефективності хмарних сервісів для організації 

групової роботи студентів в умовах дистанційного навчання 

Олена ГЛАЗУНОВА, доктор пед. наук, професор, декан 

факультету інформаційних технологій НУБіП України 

11.20 – 11.40 Інформаційно-ресурсне  забезпечення підготовки 

кваліфікованих кадрів в умовах воєнного стану 

Вікторія СИДОРЕНКО, доктор пед. наук, професор, директор 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН України 

11.40 – 12.00 Застосування відкритих освітніх ресурсів для забезпечення 

навчального процесу в закладах вищої освіти 

Юрій ЗУБАНЬ, голова навчально-методичної підкомісії з 

дистанційного навчання МОН України,  

Сумський державний університет  

12.00 – 12.20 Сучасні платформи для самоосвіти та побудови успішної 

кар'єри  

Марія БОГУСЛАВ, заступник директора  Асоціації 

інноваційної та цифрової освіти  

12.20 – 12.40 Диджиталізація навчального процесу: співпраця ІТ-бізнесу 

та закладів освіти 

Олексій НІЩИК, керівник напряму освітніх проєктів у Genesis 

Освітня фундація продуктового ІТ 

 

 

 

 

 

 



12.40 – 13.00 Бібліотеки в системі цифрової освіти: основні напрями 

діяльності  

Ярослава СОШИНСЬКА, канд. іст. наук, доцент НТУ України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

виконавчий директор ВГО Українська бібліотечна асоціація, 

науковий співробітник Державної науково-педагогічної 

бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського 
13.00 – 13.20 Організація віртуального навчання в умовах кризи 

Лариса КАЛАЧЕВСЬКА, професор, Сумський національний 

університет   

Катерина ТУЖИК, Університет прикладних наук                        

Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина) 

 

  

Секція 1 

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ  ОСВІТИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО 

РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ 

модератор Ольга Пінчук 

 

14.00  Розвиток творчого мислення в умовах диджитализації 

Сергій КОНДРАТЬЄВ, старший викладач Національного 

університету «Одеська політехніка» 

 Інтерактивні платформи для онлайн-викладання 

Марина ДЖУЛАЙ, керівник в Україні  UGEN - HR-brand 

agency 

 Проєктне управління освітнім процесом засобами інтернет- 

технологій 

Валерій КИРИЧУК, канд. пед. наук, доцент кафедри психології 

управління ЦІПО ДЗВО "Університет менеджменту освіти" 

НАПН України 

kyrichuk@ukr.net 
 Інтерактивне програмне середовище Worklab-Auto у 

формуванні професійних компетенцій  

фахівця сучасного автосервісу 

Юрій КУКУРУДЗЯК, викладач ВСП «Вінницький фаховий   

коледж Національного університету харчових технологій», 

електронний посібник «Інтерактивне програмне середовище 

«Worklab-Auto» 

 Роль і значення відкритих онлайн-курсів навчальних 

дисциплін в сучасному освітньому процесі 

Оксана УШАКОВА, канд. економ. наук, доцент, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 

"Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

"Україна" Рівненський інститут 

  



Моделі та підходи до розробки цифрового освітнього 

контенту в університетах Польщі  

Джоанна МАРКОВСЬКА,  директор центру дистанційного 

навчання Вроцлавського природничого університету 
 Інформаційна безпека дітей в умовах цифровізації освітнього 

процесу 

Василь ФРАНЧУК, доктор пед. наук, доцент, Наталія 

ФРАНЧУК, канд. пед. наук, доцент Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Інститут 

цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук 

України 

 Електронні освітні ресурси у професійній діяльності 

педагогів 

Світлана ЖУКОВСЬКА, канд. пед. наук,  завідувач 

лабораторії цифрових та медіатехнологій в освіті Державної 

установи «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти» 

 Застосування сервісу MENDELEY як засобу керування 

бібліографічними даними та інструменту доступу до 

міжнародної соціальної мережі вчених 

Алла КІЛЬЧЕНКО, науковий співробітник Інституту 

цифровізації освіти НАПН України  

МИКОЛА ШИНЕНКО, завідувач сектору мережних технологій і 

баз даних Інституту цифровізації освіти НАПН України  

 Досвід використання цифрових технологій у проведенні 

польових геологічних практик 

Ігор НІКІТЕНКО, доцент, Юрій ХОМЕНКО, професор, 

Сергій ШЕВЧЕНКО, завідувач кафедри загальної та 

структурної геології НТУ «Дніпровська політехніка» 

 Інформаційні ресурси для інтеграції українських дітей-

біженців  до шкільної системи Німеччини 

Оксана КРАВЧИНА, науковий співробітник Відділу 

компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

 Підтримка вчителів-біженців та учнів у країнах Євросоюзу 

під час війни: пошук рішень 

Оксана ОВЧАРУК, доктор пед. наук, професор, Інститут 

цифровізації освіти НАПН України  

 Якість підготовки фахівців IT-галузі в умовах правового 

режиму воєнного стану 

Вікторія ТАРАН, викладач Ржищівського індустріально-

педагогічного фахового коледжу 

 High-quality digital technologies as a core instrument of distance 

teaching at institutions of professional pre-higher education  
Olga KASYAN, the teacher of English 

  

 



Застосування цифрових технологій під час дистанційного 

навчання – запорука економічного і соціального розвитку 

держави 

Надія ШИШКІНА, викладач Харківського фахового коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну 

 Проєктування та створення якісного електронного 

освітнього контенту 

Аліна СМАГЛЮК, викладач ВСП «Фаховий коледж економіки 

і технологій НУ «Чернігівська політехніка» 

 Освітні тренди викладання історії України в умовах 

воєнного стану в закладах фахової передвищої освіти 

Марина БУРЛАЧКА, викладач Краматорського фахового 

коледжу  технологій та дизайну 

 Диджиталізація освітніх технологій ЗФПВО як засіб 

досягнення конкурентної переваги на ринку освітніх послуг 

Тетяна ГОРДА, викладач-методист ВСП «Полтавський 

політехнічний фаховий коледж НТУ «ХПІ» 

 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

використання візуалізації в освітньому процесі 

Тарас ЛЕХІЦЬКИЙ, викладач Комунального закладу вищої 

освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради 

 Проєктування та створення якісного електронного 

освітнього контенту 

Ганна МЕЛІХОВЕЦЬ, Зоя РОЖКО, викладачі ВСП 

«Вінницький фаховий коледж НУХТ» 
 Використання платформи Moodle у процесі дистанційного 

навчання 

Олександр РУТИЛО, викладач-методист Рогатинського 

аграрного фахового коледжу  
 Цифрова компетентність педагога – запорука якісної 

освітньої діяльності в умовах диджиталізації сучасної освіти 

Тамара ВОВК, викладач-методист ВСП «Вугледарський 

фаховий коледж Маріупольського державного університету» 

 Цифрове робоче місце  з інструментами GOOGLE викладача 

інженерної графіки  

Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, викладач Краматорського фахового 

коледжу технологій та дизайну 
 Сучасні концепції оптимізації процесу викладання клінічних 

дисциплін у фаховому медичному коледжі  в умовах 

змішаного навчання 

Ірина СОВТУС, Богдана НАЗАРЧУК,  викладачі 

Ковельського фахового медичного коледжу Волинської обласної 

ради  

  

 



«Цифрове робоче місце педагога» як перспективна тенденція 

цифрової трансформації закладу освіти 

Олена ЛИСЮК,  методист 

Людмила ПРАВДІВЦЕВА, викладач 

КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР 
 Змішане навчання як ефективна форма організації 

викладання економічних дисциплін в закладах фахової 

передвищої освіти 

Леся КУДЕНЧУК, викладач ВСП «Рожищенський фаховий 

коледж ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького» 
 Використання цифрових технологій в умовах дистанційного 

навчання 

Алла КАРАКУЦ, Краматорський фаховий коледж технологій 

та дизайну 

 Трансформація навчання сучасної людини 

Віра ВАРГАС,  викладач Львівського кооперативного фахового 

коледжу економіки і права 

 Професійне навчання поліцейських в умовах цифровізації 

освіти 

Людмила ГОЛИНСЬКА, слідчий відділу розслідування 

особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області 

Науковий керівник  -  Катерина РУДОЙ, доктор юридичн. 

наук, професор кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу Одеського державного університету 

внутрішніх справ  
 Електронний робочий зошит як компонент навчально-

методичного комплексу вивчення математики в умовах 

воєнного стану 

Олена КРИВОВЯЗ, викладач ВСП «Фаховий коледж мистецтв 

та дизайну Київського національного університету технологій та 

дизайну» 

 

Секція 2 

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ: ЦИФРОВІ МОЖЛИВОСТІ, ТРАНСФЕР ЗНАНЬ, 

ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЦИФРОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

модератор Вікторія Сидоренко 
Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/cuv-bsqo-hgy, 

YouTube посилання:   https://youtu.be/sH1gsQY78Bc 

14.00 Динаміка та прогноз розвитку цифрових освітніх технологій  

Оксана МАСЛОВА, канд. фіз.-мат. наук, завідувачка кафедри 

технології навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти   

 Упровадження цифрових освітніх технологій в курси 

підвищення кваліфікації працівників професійно-технічних 

закладів в період воєнного стану  

https://meet.google.com/cuv-bsqo-hgy
https://youtu.be/sH1gsQY78Bc


Олександр САМОЙЛЕНКО, доктор пед. наук, професор, 

професор кафедри технології навчання, охорони праці та 

дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти  

 Здійснення  науково-методичного супроводу цифровізації  

освітньої діяльності ЗПО 

 Ірина ГОНЧАРОВА, старший викладач кафедри технології 

навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

 Цифрова економіка і освітній простір 

Лідія ГОРОШКОВА, доктор економ. наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіт  

 Формування цифрової компетентності у магістрів 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

Володимир КУЛІШОВ, канд. пед. наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  

 Застосування методів інноваційного цифрового 

менеджменту у професійній підготовці кваліфікованих 

робітників 

Ольга ФАРХШАТОВА, канд. економ. наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти  

 1. Формування інформаційно-цифрової компетентності у 

здобувачів освіти в контексті диджиталізації професійної 

освіти  

Олена ЮДЕНКОВА, канд. пед. наук, доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  

 Цифрове громадянство: досвід Європи та вітчизняна 

практика 

Світлана МОЗГОВА, старший викладач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

 1. Методика використання цифрових інструментів для 

створення сучасного освітнього контенту  

2. Андрій ГЕРВЕНКО, старший викладач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

 BYOD в освіті: ефективні стратегії та рішення 

Ірина КУЧЕРАК, канд. пед. наук, доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  

  

 

 



Імерсивне дослідницьке навчання (без) ar/vr: підміна понять 

в освітньому дискурсі 

Олена ГРИБ’ЮК, доцент, провідний науковий співробітник 

Інституту цифровізації освіти НАПН України 
 Інформаційно-ресурсне забезпечення під час формування 

цифрової компетентності майбутніх педагогів 

Наталія МИСЛІЦЬКА, доктор. пед. наук, професор, завідувач 

кафедри науково-природничих та математичних дисциплін 

КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

Володимир ЗАБОЛОТНИЙ, доктор. пед. наук, професор, 

завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики, 

астрономії Вінницького державного педагогічного університету 

ім. Михайла Коцюбинського 

КУЗЬМИНСЬКИЙ О.В., канд. пед. наук, викладач кафедри 

інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗВО 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 Формування медійної компетентності педагога в умовах 

цифровізації освіти 

Наталія КІЯНОВСЬКА, канд. пед. наук, доцент Криворізького 

національного університету 

Лілія БЄЛА, викладач Криворізького фахового коледжу 

торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу  
 Формування цифрової грамотності вчителя (міжнародний 

досвід) 

Ірина МАЛИЦЬКА, старший науковий співробітник Інституту 

цифровізації освіти НАПН України 

 Формування цифрових компетентностей публічних 

службовців 

Євгеній БОРОДІН, доктор іст. наук, професор, Сергій 

КВІТКА, доктор держ. упр., професор Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» 

 Використання віртуальних музеїв для steаm-проєктів у 

закладі освіти 

Наталія СОРОКО, канд. пед. наук, Інститут цифровізації освіти 

НАПН України 

 Досвід використання асинхронного навчання у розвитку 

професійних компетентностей педагогів  

Тетяна УСТИМЕНКО, професор кафедри освітньої політики 

Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроград-   

ського 

 QR-коди в освіті дорослих: з досвіду викладання 

навчального курсу «Розмовляй і пиши українською 

грамотно» 

Тетяна БОЙЧУК, Відокремлений структурний підрозділ 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя» 



 Актуальність питання диджиталізації освітнього процесу на 

заняттях музичних дисциплін  у контексті навчально-

пізнавальної, інформаційної, проєктувальної та медійної 

компетентності в діяльності педагогів та студентів 

педагогічного фахового коледжу 

Володимир РАДКЕВИЧ, викладач-методист Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу 

 Сучасні підходи до проведення уроку виробничого навчання 

Марина УРЮПІНА, викладач Білоцерківського фахового 

коледжу сервісу та дизайну 

 Розвиток цифрової компетентності викладачів 

математичних дисциплін 

Олена ВЕРЕЩУК, викладач Криворізького фахового коледжу 

торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу  
 Інтеграційний аспект в роботі вчителя інформатики закладу 

середньої освіти 

БУКАНІНА Ю.С., магістрант, вчитель інформатики Гімназії 

№34 м. Кам’янське 

Науковий керівник – В’ячеслав ОСАДЧИЙ, професор 

кафедри інформатики і кібернетики  МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького 
 Вплив цифрової трансформації на економічні та освітні 

процеси 

Ольга РУЗАНОВА,  магістрант Білоцерківського інституту 

неперервної освіти, вчитель-методист Криворізького ліцею 

№119 

  

 

 

 



Посилання на підключення до  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»:  

https://us02web.zoom.us/j/85336784024?pwd=bXNQTUd5ZU8vWnRqa0dMYmZmNm

5qdz09 

• Пленарне засідання і Секція 1 «Цифрова трансформація  освіти  

в умовах правового режиму воєнного стану»;   

• Секція 2 «Розвиток цифрової компетентності педагога 

професійної і фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації: 

цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою 

економікою»  

 

https://us02web.zoom.us/j/85336784024?pwd=bXNQTUd5ZU8vWnRqa0dMYmZmNm5qdz09
https://us02web.zoom.us/j/85336784024?pwd=bXNQTUd5ZU8vWnRqa0dMYmZmNm5qdz09

