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Н АУ КОВО -ОР  ГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  ФОРУМУ   
 
 

Довгий Станіслав Олексійович 

(голова), президент Малої 
академії наук України, академік 

Національної академії наук 

України, академік Національної 

академії педагогічних наук України, 

доктор фізико-математичних наук, 
професор, м. Київ 

 
Лук’янова Лариса Борисівна, 
директорка Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна Національної академії педаго- 

гічних наук України, докторка педаго- 
гічних наук, професорка, членкиня- 

кореспондентка НАПН України, м. Київ 

 
Гальченко Максим Сергійович, 

директор Інституту обдарованої 
дитини НАПН України, доктор 

філософських наук, лауреат Державної 

премії України в галузі освіти, м. Київ  

 
Пінчук Ольга Павлівна, заступник 

директора з науково-

експериментальної роботи Інституту 

інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України, кандидатка 

наук, старша наукова співробітниця 

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 

 
Максименко Сергій Дмитрович, 

директор Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України, академік 

НАПН України, заслужений діяч науки 
і техніки України, академік-секретар 

відділення психології, вікової фізіології 

та дефектології НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, м. Київ 

 

Запорожченко Олександр 

Вікторович (співголова 

Форуму), проректор з науково-
педагогічної роботи Одеського  

національного університету ім. 

І.І. Мечникова, кандидат 

технічних наук 

  
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 

Стрижак Олександр Євгенійович 

(голова Форуму, науковий 
консультант),  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 

 
Колебошин Валерій Якович 
(співголова Форуму), директор 

Комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей», учитель 

фізики, кандидат фізико- 

математичних наук, доцент, вчитель- 

методист, заслужений вчитель 

України, м. Одеса 

 
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 



 
 

 

Н АУ КОВО -ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  ФОРУМУ   
 
 

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

 Савченко Ірина Миколаївна,  
             учена секретарка Національного  

           центру «Мала академія наук України»,  
           старша наукова співробітниця,  
           кандидатка педагогічних наук, м. Київ 

 

Дем’яненко Валентина Борисівна, 

завідувачка відділу інформаційно- 

дидактичного моделювання 

Національного центру «Мала 
академія наук України», кандидатка 

педагогічних наук, м. Київ 

Чаговець Борис Миколайович, 
кандидат наук, заступник директора  

Криворізького природничо-

наукового ліцею, кандидат  

педагогічних наук, м. Кривий ріг 

  
Василашко Ірина Павлівна, 
завідувачка сектору інноваційних 
форм та методів діяльності 
педагогічних працівників відділу 
STEM-освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти», м. Київ  
 

Кузьменко Ольга Степанівна, 
професорка кафедри фізико-
математичних дисциплін  Льотної 
академії Національного авіаційного 
університету, докторка  
педагогічних наук, м. Кропивницький  

Патрикеєва Олена Олександрівна, 

начальниця відділу STEM-освіти ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти», 

м. Київ 
 

Яковенко Олександр Євгенійович, 

директор Відокремленого 

структурного підрозділу 
«Херсонський політехнічний фаховий 

коледж Державного закладу 

«Одеська політехніка», кандидат 

технічних наук,  м. Херсон 

 

Лозова Оксана Володимирівна, 

завідувачка сектору науково- 
методичного забезпечення STEM-

освіти відділу STEM-освіти ДНУ 

«Інститут модернізації змісту 

освіти», м. Київ 

 



 
 
 
 

 

ТЕХНОЛОГ ІЯ   

ПІДКЛЮЧЕННЯ   

Zoom на 500 

учасників 15 червня 

з 9.45 до 17.00 

Модератори 

конференції 

 

15.06.2021 (10.00–11.00) 
Пленарне засідання Форуму 

Модераторка –  

Сліпухіна Ірина Андріївна, 
головна наукова 

співробітниця 

відділу створення навчально- 

тематичних систем знань 

НЦ «МАНУ», докторка 

педагогічних  наук,  професорка 

 

  Доступ до форуму на 15.06.2021  Коли  заходите  в  конференцію, 

 

Пленарне засідання,                          
виступи на секціях 

 

  
 

https://zoom.us/j/92792463491?pwd=M1AybGZZc
GQ0dDBLRnVKTUswcXhpQT09 

 
ідентифікатор заходу в Zoom: 927 9246 3491 

                 код доступу: 440197 

то спершу потрапляєте в кабінет 

очікування; якщо ми Вас там 

бачимо, то під’єднуємо до 

Форуму, і Ви в учасниках 

 
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 

 

 
 

15.11.2020 (11.00–15.30) 
  

Модераторка –  
Білик Жанна Іванівна, 
кандидатка біологічних наук, 
старший науковий співробітник 
відділу створення і використання 
навчально-тематичних систем знань 
Національного центру «Мала 
академія наук України»  

     раз вийти в ефір 26.11 

  

    

 
 

 
Кожен індивідуально через 

свій робочий стіл веде 
власний показ слайдів (у чаті 

напишемо, як це робити) 

  

https://zoom.us/j/92792463491?pwd=M1AybGZZcGQ0dDBLRnVKTUswcXhpQT09
https://zoom.us/j/92792463491?pwd=M1AybGZZcGQ0dDBLRnVKTUswcXhpQT09


 
 

ПЛЕНАРНЕ   

З АСІДАННЯ   

           МОДЕРАТОРКА  

10.10-11.00 

Сліпухіна Ірина Андріївна, головна наукова співробітниця 
відділу створення навчально-тематичних систем знань 

Національного центру «Мала академія наук України», 
докторка  педагогічних  наук,  професорка 

 

П. І. Б. спікера, посада Час виступу Назва доповіді 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. Кїив 
 

10.00–10.05  Вітальне слово, виступ pryimalnya@gmail.com  

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 
 

10.05–10.10 Вітальне слово, виступ man@man.gov.ua  

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

10.10–10.15 Вітальне слово, виступ halchenko@yahoo.com  

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

10.15-10.20 Вітальне слово, виступ education@onu.edu.ua 

zaporozhchenko@onu.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 
 

10.20-10.25 Вітальне слово, виступ galina.yelnikova@gmail.com  

Колебошин Валерій Якович,  
директор Комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей», учитель фізики, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, вчитель-методист, 
заслужений вчитель України, м. Одеса 

10.25-10.30 Вітальне слово, виступ koleboshin@gmail.com  

Патрикеєва Олена Олександрівна, начальник відділу STEM-
освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти», м. Київ 
 

10.30–10.35 Вітальне слово, виступ stem@imzo.gov.ua 

Пінчук Ольга Павлівна,   
заступник директора з науково-експериментальної  роботи 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України, м. Київ 

10.35–10.40 Вітальне слово, виступ    opinchuk1001@gmail.com  

mailto:koleboshin@gmail.com
mailto:man@man.gov.ua
mailto:halchenko@yahoo.com
mailto:education@onu.edu.ua
mailto:zaporozhchenko@onu.edu.ua
mailto:koleboshin@gmail.com
mailto:koleboshin@gmail.com
mailto:opinchuk1001@gmail.com


 

  
 

 

 
 

 

  

 
 

           

Муранова Наталія Петрівна,  
проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та 
міжнародних зв'язків ДЗВО "Університет менеджменту освіти" 
НАПН України, докторка педагогічних наук,  професорка кафедри 
професійної і вищої освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" 
НАПН України, м. Київ 
 

10.40–10.45 Вітальне слово, виступ muranovanp@uem.edu.ua     

Яковенко Олександр Євгенійович, 
директор Відокремленого структурного підрозділу 
«Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного 
закладу «Одеська політехніка», кандидат технічних наук, 
м. Херсон  
 

10.45–10.50 Вітальне слово, виступ xpkolena1973@ukr.net  

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, м. Київ 

10.50-11.55 Вітальне слово, виступ larysalukianova@gmail.com  

Стрижак  Олександр Євгенійович,  
заступник директора з наукової роботи  Національного центру 
«Мала академія наук України», доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник,  м. Київ 

10.55-11.00 Вітальне слово, виступ sae953@gmail.com  

mailto:muranovanp@uem.edu.ua
mailto:xpkolena1973@ukr.net
mailto:larysalukianova@gmail.com
mailto:sae953@gmail.com


 
 
 

 

НАУКОВІ  НАПРЯМИ  ФОРУМУ   
Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності  закладів освіти в 
умовах коронавірусної епідеміїк 
Цифровізація  як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст. 
Особистісний і професійний розвиток педагога в умовах карантину 
Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти 
Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання" 
Психолого-педагогічні проблеми дистанційного і змішаного навчання 
Розвиток інтелекту і суб'єктності у віртуальному освітньому просторі 
Адаптивні системи в освіті: виклики сьогодення 
STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку 

15.06.2021  
ЧА  С:  1 1 . 0 0–1 7 . 0 0   

МОДЕРАТОРКА  

 
Білик Жанна Іванівна 

КА  кандидатка біологічних наук, старший науковий 
співробітник 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 
     

Задерей Наталя Сергіївна,  
кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри 
генетики та молекулярної біології Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, 
Біологічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова  
 

11.00–11.10 Сучасні технології навчання                      

в закладах STEM-освіти» 

0964228262 natalizaderej0@gmail.com 

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

11.10–11.20 STEM-освіта в Україні: досвід, 
ресурси, перспективи 
 

0442482465 o.lozova18@gmail.com 

Нагорна Наталія Миколаївна,  
методистка лабораторії з розвитку критичного 
мислення  Національного центру «Мала академія 

наук України”   
 

11.20-11.30 Опитуйте стильно:  цифрові 
застосунки для взаємодії з 
аудиторією 

'0989156325 nnago1983@gmail.com 

Позняковська Наталія Миколаївна,  
кандидатка економічних наук,  завідувачка 
кафедри обліку і аудиту, доцентка  Національого 
університету водного господарства та 
природокористування;  
Міклуха Олеся Леонідівна,  
кандидатка економічних наук, доцентка кафедри 
обліку і аудиту Національного  університету 
водного господарства та природокористування  

 

11.30-11.40 Проблеми і механізми цифрової 
трансформації освітнього простору  
   
 

0674794525  
0984068029  
 
 

n.m.poznyakovska@nuwm.edu.ua 
o.l.miklukha@nuwm.edu.ua 
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Войная Галина Георгіївна,  
кандидатка  наук з державного управління, 
директорка НВО-гімназії 
ім. Т. Шевченка м. Кропивницький   
 

11.40-11.50 STEM-проєкти: вектори освітньої 
діяльності 

0507575780 
  

egymnas@ukr.net 

Кравченко Юлія Миколаївна,  
завідуюча  лабораторії з розвитку критичного 
мислення Національного центру «Мала академія 
наук України” 
 

11.50-12.00 Освітнє ательє: як стати 

педагогом-дизайнером в 

шкільному середовищі 

0984340717   u.kravchenko@man.gov.ua  

Колебошин Валерій Якович,  
директор Комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей», учитель фізики, 

кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, вчитель-методист, заслужений 

вчитель України  
 

12.00-12.10 Рішельєвський ліцей: виклики 
освіти  

0674843489 koleboshin@gmail.com 

Зарецька Ольга Олександрівна,  
кандидатка філологічних наук, провідна наукова 
співробітниця  лабораторії когнітивної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка  
 

12.10-12.20 Стратегії самореалізації в 
дорослому віці 

0960417758  olgazaretska@gmail.com 

 

Жук Михайло Васильович,  

кандидат філософських наук, доцент  кафедри 
соціально-гуманітарної освіти комунального 
закладу Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти   
 

12.20-12.30 Освіта у вимірі 2030: виклики, 

тренди, адекватність темпам змін 
0687128205 sumy_zhuk@ukr.net 

 

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

12.30-12.40 Інноваційні проекти Малої 

академії наук України:   перший в 

Україні Державний музей  науки 
створено 

0979600092 galina.yelnikova@gmail.com 

Микитюк Світлана Миколаївна,  
директорка навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернівецькій 
області  
 

12.40-12.50 Логістика педагогічних інновацій 

як методологія управління 
розвитком закладу професійно-

технічної освіти 

0660488454,  smykytjuk@ukr.net 

Паздрій Віталій Ярославович,  
кандидат економічних наук, доцент кафедри  
професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України  
 

12.50-13.00 Розвиток підприємницької 
компетентності викладача як 

передумова відкритості діяльності 

 0972242921   
     

 

pazdriy.v@gmail.com 

Атаманчук Петро Сергійович,  
доктор педагогічних наук,  професор кафедри 
фізики Кам'янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
 

13.00-13.10 Трансдисциплінарні  
виміри наукового мислення 

972140853   ataman08@ukr.net 
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Шаповал Олена Генріхівна,  
кандидатка філософських наук, учителька 
Харківської спеціалізованої школи №62 

13.10-13.20 Організація науково-дослідницької 

роботи обдарованих учнів як 

стратегія формування нової 

парадигми освіти: досвід 
трасдисциплінарного підходу 

0509752851,  olena.shapoval@gmail.com 

Гуцол Кирило Віталійович,  
кандидат психологічних наук, науковий 
співробітник лабораторії когнітивної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України   
   

13.20-13-30 Розвиток інтелекту і суб’єктності у 

віртуальному освітньому просторі 
0936867761  kvgutsol@gmail.com 

Отамась Інна Григорівна,  
кандидатка історичних наук, доцентка кафедри 
професійної та вищої освіти ДВНЗ "Університет 
менеджменту освіти» НАПН України»  
 

13.30-13-40 Вплив пандемії covid-19 на 

розвиток цифрових технологій як 
ключового фактору розвитку 

освіти 

0972932930 OtamasInna@ukr.net 

Задорожній Віталій Миколайович,  
вчитель Криворізького природничо-наукового  
ліцею  
 

13.40-13.50 Використання мобільного додатку 

для прийому та обробки даних 

фізичних вимірювань 

0974309529 vitaliy_zadorozhniy@ukr.net 

Бєляєва Карина Юріївна,  

керівниця гуртка, практичний психолог-
комунального закладу "Харківська обласна Мала 
академія наук Харківської обласної ради", 
Комунальний заклад"Безлюдівський юридичний 
ліцей імені Героя Радянського Союзу І.Я.Підкопая 
Безлюдівської селищної ради" 
 

13.50-14.00 Професійне зростання педагога у 
процесі організації дистанційного 
та змішаного навчання 

0968254135 k.yu.belyaeva@gmail.com  

Єрмакова Ольга Петрівна,  
учителька української мови та літератури, 
зарубіжної літератури Криворізького 
природничо-наукового ліцею  
 

14.00-14.10 Складові інтеграційного підходу 

на уроках літератури 
0972491580  olgaermakova18041979@gmail.com 

Поліщук Любов Андріївна,  
вчителька початкових класів Печерської гімназії 
№ 75 м. Києва 
 

14.10-14.20 Розвиток STEM-освіти в умовах 

НУШ 
75, 0679298246
  

lubapolishchuk@ukr.net 

Білик Жанна Іванівна,  
кандидатка біологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу створення і використання 
навчально-тематичних систем знань  
Національного центру «Мала академія наук 
України» 
 

14.20-14.30 Дослідження ефективності 

застосування on-line навчання при 
викладанні вибраних питань з 

радіобіології 

0678481177   zhanna_bio@ukr.net 

Чаговець Борис Миколайович,  
кандидат педагогічних наук, заступник директора  
Криворізького природничо-наукового ліцею 

14.30-14.40 Методичні засади музейної 

педагогіки в профільному 

освітньому процесі 

0984486350   borischag@ukr.net 
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Березіна Світлана Борисівна,  
докторка економічних наук, професорка, 
директорка Центру інноваційного розвитку 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка,  професорка кафедри 
страхування, банківської справи та ризик-
менеджменту Київського національного 
університету імені Т Шевченка 
 

14.40-14.50 Сервісний підхід в освіті 0683091130   i.center235@gmail.com 

Оліфіра Лариса Миколаївна, 
кандидатка педагогічних наук, заступниця 
директора з навчальної роботи Центрального 
інституту післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», доцентка 
кафедри менеджменту освіти та права  
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України 
 

14.50-15.00 Віртуальна спільнота викладачів 

УВУПО – інноваційний ресурс 

професійного розвитку 

501875275,  olifira.larysa@gmail.com 

Зазимко Оксана Володимирівна,  
кандидатка психологічних наук, доцентка, 
провідна наукова співробітниця Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України  
 

15.00-15.10 Вплив особистісних характеристик 
студентів на формування досвіду 

дистанційного навчання 

0675076671  zazimko_ua@ukr.net  

Мочалюк Олена Вікторівна, 

 завідувачка навчально-методичним кабінетом  
Відокремленого структурного підрозділу 
«Херсонський політехнічний фаховий коледж 
Державного університету «Одеська політехніка 
Аносова Юлія Павлівна, 

викладачка Відокремленого структурного 
підрозділу «Херсонський політехнічний фаховий 
коледж Державного університету «Одеська 
політехніка  
 

15.10-15.20 Самоосвіта і підвищення 

кваліфікації як чинник розвитку 

професійної компетентності 
педагога в умовах карантину 

0505613039 

0509701218 

hptk_metod@ukr  

Тристан Олеся Володимирівна,  
викладачка Регіонального центру професійно-
технічної освіти №1 м. Кременчука  
 

15.20-15-30 Інтеграція Microsoft Office 365 в 

дистанційне навчання 
0503086116  alesia-tristan@ukr.net 

Рибенцева Альона Геннадіївна,  
вчителька фізики та астрономії Барвінківського 
ліцею №1 Барвінківської міської територіальної 
громади Ізюмського району Харківської області 
 

15.30-15.40 Особливості впровадження 

елементів STREM-освіти на уроках 
фізики  та в позаурочній 

діяльності 

0666150656 000001111111@ukr.net 

Харитонова Таїсія Іванівна,  
вчителька фізики та астрономії Криворізького 
природничо-науковий ліцею 
 

15.40-15.50 Творчість – основа наукової 

діяльності 
0967516253  hata.7072@gmail.com 
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Верещак Ірина Миколаївна,  
викладачка загальноосвітніх предметів вищого 
професійного училища № 17 м. Дніпро  
  

15.50-16.00 

  

STEAM в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти : 

досвід впровадження, 

перспективи розвитку 
 

 

0933241073 vereshyak@ukr.net  

Псарьова Наталя Миколаївна,  
викладачка з професійно-практичної підготовки, 
викладачка-методистка вищого професійного 
училища № 17 м. Дніпро   
 

0672633953 psareva1980@gmail.com 

Шуть Олена Емануїлівна,  
майстерка виробничого навчання І категорії 

вищого професійного училища № 17 м. Дніпро   
 

0679334378 elenaaaa0106@gmail.com 

Маркіна Ліза Андріївна,  

магістр, молодша наукова співробітниця 
Київського національного університету  імені 

Тараса Шевченка, синолог-музеєзнавець, 

пам'яткознавець  
 

16.00-16.10 Цифрові платформи в історико-

археологічному музеї 

0964841555 

 

lizamarkina_museologist@ukr.net 

 

Кальний Сергій Прокопійович, 
старший науковий співробітник відділу створення 
інтелектуальних мережних інструментів 
«Національного центру «Мала академія наук 
України» 
 

16.20-16.30 Призма знань як електронна 
форма організації навчальних 

ресурсів в дистанційному навчанні 

0632555812 13rom@ukr.net 

Кузьменко Ольга Степанівна,  
докторка педагогічних наук, доцентка, 
професорка кафедри фізико-математичних 
дисциплін Льотної академії НАУ, старша наукова 
співробітниця відділу  інформаційно-
дидактичного моделювання Національного центру 
«Мала академія наук України» 
 

16.30-16.40 Методологічні аспекти теоретико-

технологічних проблем реалізації 

STEM-інновацій у навчанні фізики 
в технічних ЗВО 

38097 722 05 88 Kuzimenko12@gmail.com 

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

16.40-16.50 Прикладні аспекти використання 
смартфона у навчальному 
фізичному експерименті  

0978389164 manlabkiev@gmail.com  

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

16.50-17.00 Сучасні існтрументи STEM-Освіти 
 

0689011575 gws0731512025@gmail.com 

Завершення Форуму  
Оголошення проекту рішення Форуму 
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                 ДЯКУЄМО ВСІМ ПАРТНЕРАМ, СПІКЕРАМ, УЧАСНИКАМ! 

 

              



      


