
ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ 

Програма 
11 лютого 2021 року 

м. Київ 

Організаційний комітет: 

1. Голова: Биков В.Ю. – д-р. т. наук, проф., дійсний член НАПН України, директор ІІТЗН НАПН 

України (голова). 

2. Заступник голови: Литвинова С.Г.–  д-р. пед. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи 

ІІТЗН НАПН України. 

Члени організаційного комітету: 

3. Пінчук О.П. – канд. пед. наук, с.н.с., заступник директора з науково-експериментальної роботи 

ІІТЗН НАПН України. 

4. Соколюк О.М. – канд. пед. наук, с.н.с., вчений секретар ІІТЗН НАПН України. 

5. Сороко Н.В. – канд. пед. наук, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища 

ІІТЗН НАПН України. 

6. Шишкіна М.П. – д-р. пед. наук, с.н.с., завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації 

освіти ІІТЗН НАПН України. 

7. Іванова С.М. – канд. пед. наук, завідувач відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних 

систем ІІТЗН НАПН України. 

8. Овчарук О.В. – канд. пед. наук., с.н.с., завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх 

інновацій ІІТЗН НАПН України. 

9. Коваленко В.В. – канд. пед. наук, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих 

систем інформатизації освіти ІІТЗН НАПН України. 

 

Координатор конференції: 

Соколюк О.М. – канд. пед. наук, с. н. с., вчений секретар ІІТЗН НАПН України. 
Робоча група та технічна підтримка: 

1. Барладим В. М. – молодший науковий співробітник ІІТЗН НАПН України (реєстрація учасників, 

підготовка сертифікатів/дипломів). 

2. Яськова Н. В. – молодший науковий співробітник ІІТЗН НАПН України (верстка збірника 

конференції). 

3. Ткаченко В.А. – науковий співробітник ІІТЗН НАПН України (технічна підтримка конференції). 

 
Регламент роботи конференції: 

• Пленарна доповідь – до 15 хв. 

• Доповідь на секції – до 10 хв. 

• Повідомлення  – до 5 хв. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

10.30 – початок реєстрації учасників http://surl.li/kwsp 

 

11.00-13.00 – перше пленарне засідання HTTPS://JOIN.SKYPE.COM/AEYLWQTFRRFE 

13.15-15.00 – секційні засідання 

СЕКЦІЯ 1:  HTTPS://JOIN.SKYPE.COM/DY98OH7L64BD 

СЕКЦІЯ 2:  HTTPS://JOIN.SKYPE.COM/JJ09FBQ87VCH 

15.00 – друге пленарне засідання HTTPS://JOIN.SKYPE.COM/AEYLWQTFRRFE 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

11.00. Відкриття конференції, вітальне слово директора Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України, д-ра т. наук, проф., дійсного члена НАПН України Бикова Валерія 

Юхимовича. 

11.05. Вітальне слово першого віце-президента НАПН України, головного вченого секретаря, д-

ра пед. наук, проф., дійсного члена НАПН України Лугового Володимира Іларіоновича. 

11.10. Вітальне слово академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти НАПН України, 

головного вченого секретаря, д-ра пед. наук, проф., дійсного члена НАПН України Ляшенка 

Олександра Івановича. 

11.15. Доповідь директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 

д-ра т. наук, проф., дійсного члена НАПН України Бикова Валерія Юхимовича «ІІТЗН НАПН 

України у 2020 році. Здобутки та перспективи». 

11.45. Доповідь професора кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету 

«Житомирська політехніка», д-ра пед. наук, проф. Вакалюк Тетяни Анатоліївни «Досвід співпраці 

закладів вищої освіти з ІІТЗН НАПН України через створення спільних науково-дослідних 

лабораторій». 

12.00. Доповідь професора кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького 

державного педагогічного університету, д-ра пед. наук, проф. Семерікова Сергія Олексійовича 

«Тематика і перспективи розвитку наукових досліджень спільної науково-дослідної лабораторії 

"Технології хмарних обчислень в освіті"» 

12.15. Доповідь завідувача відділу технологій відкритого навчального середовища ІІТЗН НАПН 

України, канд. пед. наук, Сороко Наталя Володимирівна «STEAM-орієнтоване освітнє середовище 

для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя закладу загальної середньої 

освіти». 

12.30. Доповідь старшого наукового співробітника відділу відкритих освітньо-наукових 

інформаційних систем, канд. пед. наук, доц., Дем’яненко Віктора Михайловича «Інформаційні 

технології адаптивної аналітики процесу навчання». 

 

http://surl.li/kwsp
https://join.skype.com/aeYLwqTfRRfE
https://join.skype.com/dy98Oh7l64Bd
https://join.skype.com/jj09fbq87vch
https://join.skype.com/aeYLwqTfRRfE


СЕКЦІЯ 1. «ВІДКРИТІ НАУКОВО-ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА КОМП’ЮТЕРНО 

ОРІЄНТОВАНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ» 

Модератори: Іванова С.М., канд. пед. наук, 

Сороко Н.В., канд. пед. наук. 

HTTPS://JOIN.SKYPE.COM/DY98OH7L64BD 

 

 

Баценко С.В. 

Особливості підготовки  керівників закладів загальної середньої освіти в Україні 

 

Биков В.Ю., Пінчук О.П., Лупаренко Л.А. 

Проблема формування й актуалізації поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і 

психології у цифрову епоху 

 

Богачков Ю.М, Ухань П.С. 

Освітня самонавігація із застосуванням системи підтримки самоспрямованого навчання 

 

Буров О.Ю. 

Структура чинників, що впливають на ефективність використання доповненої та віртуальної 

реальності у синтетичному навчальному середовищі 

 

Вакалюк Т.А., Спірін О.М., 

Інформаційно-цифрові технології: сутність поняття 

 

Величко С.П., Величко І.С., Ковальов С.Г. 

Особливості реалізації програмного забезпечення в управлінні навчальним 

спектрофотометром  

 

Вербельчук Б.В. 

Деякі інструменти доповненої реальності для освіти 

 

Галик С.Д. 

Створення електронних освітніх ресурсів для початкової школи з використанням сервісу 

OURBOOX 

 

Горбаченко В.І.  

Роль систем віртуальної реальності для освіти 

 

Гриб’юк О.О.  

Підтримка дослідницького навчання предметів математичного циклу з використанням системи 

динамічної математики GEOGEBRA як основа педагогіки співробітництва учасників 

освітнього процесу 

 

Дементієвська Н.П., Соколюк О.М. 

Віртуальні лабораторні роботи з фізики з використанням інтерактивних комп’ютерних моделей 

сайту PHET 

 

Дзюба В.П. 

Застосування сервісів GOOGLE у виховному процесі закладів загальної середньої освіти 

 

https://join.skype.com/dy98Oh7l64Bd


Дмитрієв В.С., Рижов О.А. 

Особливості проведення підсумкової атестації студентів за допомогою хмарних сервісів 

дистанційного навчання у ЗДМУ 

 

Іванькова Н.А. 

Структурні компоненти хмарного середовища навчання майбутніх лікарів 

 

Кільченко А.В.  

Вітчизняний та зарубіжний досвід використання інформаційно-цифрових технологій для 

оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень  

 

Коркішко І. А. 

Переваги та недоліки використання віртуальної реальності у закладах загальної середньої 

освіти (зарубіжний досвід) 

 

Лабжинський Ю.А.,  Кільченко А.В., Коваленко В.М.  

Роль  інформаційно-цифрових технологій для оцінювання  результативності науково-

педагогічної діяльності 

 

Литвинова С.Г. 

Використання технології мультисенсорного навчання для підвищення якості освіти в закладах 

загальної середньої освіти 

 

Мінтій І.С., Іванова С.М. 

Огляд наукометричних баз GOOGLE SCHOLAR та ORCID 

 

Новицька Т.Л., Новицький С.В. 

Методика використання відритих систем ідентифікування ORCID та PUBLONS для розвитку 

інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників у 

професійній діяльності 

 

Пишнограєв Ю.М. 

Формування інформаційних сторінок на електронних ресурсах навчального закладу 

 

Прокопенко А.А. 

Чи потрібна STEM-освіта офіцеру збройних сил України? 

 

Рижов О.А., Іванькова Н.А., Андросов О.І. 

Модель педагогічної системи хмаро-орієнтованого навчального середовища, яка побудована на 

базі структури функціональної системи П.К. Анохіна 

 

Семенюк А.Є. 

Використання цифрових технології у роботі тренерів ДЮСШ 

 

Слободяник О.В. 

Особливості використання імерсивних технологій на уроках фізики  

 

Сороко Н.В. 

Використання доповненої і віртуальної реальностей для підтримки STEAM-освіти 

 



Страхова О.П., Рижов О.А. 

Вирішення задачі збереження здоров’я студентів в умовах дистанційної освіти 

 

Ткаченко В.А. 

Переваги та недоліки використання відеопрезентаційного комплексу на базі відеомікшера 

Blackmagik Atem Mini Pro  у науково-педагогічній діяльності. 

 

Шиненко М.А., Кільченко А.В., Тукало С.М.  

Застосування наукометричних показників для оцінювання результативності науково-

педагогічних досліджень   

 

Яськова Н.В. 

Аналіз використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності 

науково-педагогічних досліджень 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2. «ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ СЕРЕДОВИЩА ТА КОМПАРАТИВІСТИКА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ» 

Модератори: Овчарук О.В., канд. пед. наук, с.н.с., 

Шишкіна М.П., д-р пед. наук, с.н.с. 

 

 HTTPS://JOIN.SKYPE.COM/JJ09FBQ87VCH 
 

 

Vakaliuk T.A., Chernysh O.A. 

Electronic Multilingual Terminological Dictionary Compilation as a Means of Digital Literacy 

Development 
 

Гаврилюк О.Д., Вакалюк Т.А. 

Огляд масових відкритих онлайн курсів як допоміжного засобу навчання майбутніх бакалаврів 

статистики 
 

Гриньова М.В. 

Інноваційна спрямованість діяльності учнівського самоврядування засобами електронної 

партисипації  
 

Гриценчук О.О.  

Підходи до створення інформаційно-цифрового навчального середовища: досвід Нідерландів 
 

Дмитрієв В.С., Рижов О.А. 

Особливості проведення підсумкової атестації студентів за допомогою хмарних сервісів 

дистанційного навчання у ЗДМУ 
 

Іванюк І.В. 

Принципи відбору та використання онлайн-інструментів цифрового освітнього середовища 

вчителями іноземних мов 
 

Каблуков  А.О., Андросов А.І. 

Хмаро орієнтовані середовища для підготовчих відділень університетів 

https://join.skype.com/jj09fbq87vch


 

Кіяновська Н. М. 

Дистанційна освіта та її виклики 
 

Коваленко В.В. 

Використання хмарних сервісів для підвищення кваліфікації вчителів 
 

Кравчина О.Є. 

Використання онлайн ресурсів для формування підприємницької компетентності учнів у 

Великобританії 
 

Малицька І.Д. 

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у процесі викладання 

біології в закладах загальної середньої освіти (зарубіжний досвід) 
 

Мар’єнко М.В. 

Співвідношення цифрових технологій та технологій хмаро орієнтованих систем відкритої 

науки в освіті 
 

Наход С.А. 

Використання інформаційних технологій  у навчанні дітей з особливими освітніми потребами 

Носенко Ю.Г. 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації з «ІКТ в освіті» з огляду на сучасні тенденції розвитку 

технологій 
 

Овчарук О.В.  

Використання міжнародних цифрових платформ для формування міждисциплінарних знань 

учнів у шкільній освіті 
 

Олексюк В.П. 

Особливості розвитку інформаційно-дослідницької компетентності магістрів середньої освіти 

у галузі інформатики 
 

Строітєлєва Н.І., Рижов О.А. 

Розробка онлайн курсу з медичної інформатики для самостійної роботи студентів 
 

Сухіх А.С. 

Історичний огляд впровадження хмаро орієнтованих систем в організації змішаного навчання в ЗЗСО 
 

Шишкіна М.П. 

Проєктування адаптивних хмаро орієнтованих систем навчання і професійного розвитку 

вчителів 

 
 

Підведення підсумків роботи секції 

 
 

 



Для висвітлення результатів теоретичних наукових 

досліджень та їх упровадження в освітню практику 

функціонують видання, ініціатором створення і 

співзасновником яких є Інститут, а саме: «Інформаційні 

технології і засоби навчання», «Journal of Information 

Technologies in Education (ITE)», «Комп'ютер у школі та 

сім'ї», «Лідер. Еліта. Суспільство».  

Електронне наукове фахове видання «Інформаційні 

технології і засоби навчання» (http://journal.iitta.gov.ua) засноване у 2006 виходить 6 разів на 

рік. Станом на січня 2021 р. журнал займає 1 місце у «Топ 100 наукових періодичних видань 

України». За даними Google Scholar станом на 1 лютого 2021 кількість цитувань статей 

журналу – 10256, h-індекс – 39; i10-індекс –279. Індексується Web of Science (ESCI), США; 

Google Академія, США; Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ukraine та іншими. 

Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання спроектована, створена та 

підтримується в актуальному стані Електронна бібліотека НАПН України 

(https://lib.iitta.gov.ua/). Станом на 1 лютого 2021 року в ній розміщено 23 207 повнотекстових 

ресурсів, 97% яких у вільному доступі. З 2012 року користувачами було здійснено більше ніж 

7 млн. завантажень. 

 

 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9 

http://journal.iitta.gov.ua/
http://journal.iitta.gov.ua/
http://journal.iitta.gov.ua/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0iqI-UsAAAAJ&hl=ru
https://lib.iitta.gov.ua/

