ПРОГРАМА РОБОТИ

10:00 – 18:00
11:00 – 13:00
14:00 – 18:00

31 березня 2021 року
Київський Палац Спорту
Робота виставок, 2-й поверх Київського Палацу Спорту.
Нагородження переможців рейтингових виставкових конкурсів.
Нагородження переможців конкурсу із тематичних номінацій.

10:00 – 18:00
11:00 – 18:00

1 квітня 2021 року
Київський Палац Спорту
Робота виставок, 2-й поверх Київського Палацу Спорту.
Вручення дипломів, сертифікатів, почесних грамот.

10:00 – 14:00

2 квітня 2021 року
Київський Палац Спорту
Робота виставок, 2-й поверх Київського Палацу Спорту.
31 березня 2021 року
Презентації, майстер-класи на стендах учасників
Київський Палац Спорту

10:00 – 13:00

Clever: School of Natural and Mathematical Sciences (стенд № 79).
Майстер-класи в рамках дослідницького проекту «Clever: School of Natural and
Mathematical Sciences».
Проводять: Гриб’юк Олена Олександрівна, керівник проекту, к.пед.н., вчитель
математики, інформатики, старший дослідник, доцент, провідний науковий
співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України; Копиченко Анна Василівна, вчитель фізики навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
іноземних мов, дошкільний навчальний заклад». Одеська приватна гімназія «Мрія»;
Іванюк Антон Іванович, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи ІІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області; Сальникова Ірина
Олександрівна, директор дошкільного навчального закладу «Мрія», м. Одеса;
Добровольська Тетяна Арсентівна, вихователь-методист комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Журавель Олена
Володимирівна, вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Боричко Тетяна Юріївна,
вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36
Вінницької міської ради»; Гресько Катерина Олександрівна, музичний керівник
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської
ради»; Задорожна Юлія Василівна, вихователь комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Заїка Тетяна Василівна,
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11:00 – 12:30

11:00 – 14:00

11:00 – 16:00

практичний психолог комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36
Вінницької міської ради».
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (стенд № 59).
Презентація «Інновації в освітній системі міста Запоріжжя».
Проводять: Романчук Станіслав Юрійович, директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради; Іванова Вікторія Вікторівна, заступник директора –
начальник відділу організаційної та кадрової роботи департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради; Коваленко Тетяна Михайлівна, директор комунальної
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької
міської ради; Ряпісова Наталя Вікторівна, консультант комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради;
Бараннікова Людмила Ярославівна, консультант комунальної установи «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради;
Нагорнова Ірина Семенівна, консультант комунальної установи «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради.
Державна установа «Академія патрульної поліції» (стенд № 4).
Майстер-клас «Тактика самозахисту» (11:00 – 11:45).
Проводять: Ляшок Олег Ігорович, викладач тактичної та фізичної підготовки
Державної установи «Криворізька академія патрульної поліції»; Гаркавий
Владислав Вікторович, викладач тактичної та фізичної підготовки Державної
установи «Криворізька академія патрульної поліції»; Перетятко Дмитро Олегович,
викладач тактичної та фізичної підготовки Державної установи «Криворізька
академія патрульної поліції».
Майстер-клас «Домедична допомога» (12:00 – 12:45).
Проводять: Кушнірук Лариса Анатоліївна, викладач домедичної підготовки
Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції»; Шоцький Іван
Володимирович, викладач домедичної підготовки Державної установи «Рівненська
академія патрульної поліції».
Майстер-клас «Вогнева підготовка» (13:00 – 13:45).
Проводять: Тоневицький Андрій Миколайович, начальник відділення інформаційнотехнічного забезпечення та зв’язку Державної установи «Академія патрульної
поліції»; Максимчук Олександр Віталійович, начальник циклу вогневої підготовки
Державної установи «Академія патрульної поліції».
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (стенд № 98).
Майстер-клас «Формування в майбутніх учителів естетичного сприймання
художніх творів засобами образотворчого й декоративного мистецтва».
Акварельний живопис: зображення простору.
Куратор: Стрілець Ольга Володимирівна, член спілки дизайнерів України, к.пед.н.,
доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Арт текстиль. «Весняні фантазії».
Куратор: Носаченко Тетяна Борисівна, к.пед.н., доцент кафедри мистецьких
дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Текстильний дизайн. «Мій Ангел». Фетр.
Куратор: Генесіран Марта Валеріївна, член Національної спілки краєзнавців
України, викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди».
Пластичне мистецтво. Фактурне в’язання гачком.
Проводять: Ігнатенко Наталія Вікторівна, к.пед.н., професор, декан факультету
педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Рубан Інна
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11:00 – 14:00

12:00 – 12:30

12:00 – 13:00

12:00 – 13:00

Володимирівна, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик
навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди».
Флористичний дизайн з тканини. «Романтичні квіти».
Проводять: Шпитальова Олена Вадимівна, старший викладач кафедри мистецьких
дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Мотузок Роман
Миколайович, член Національної спілки художників України, старший викладач
кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Кожен з учасників майстер-класу матиме змогу ознайомитися з окремими
техніками образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва й виконати
невеликий мистецький витвір у матеріалі.
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (стенд № 61).
Майстер-клас «Сучасні технології в дії. Петриківський розпис».
Проводять: Сацюк Олена Іванівна, завідувач відділу трудового навчання й
технологій комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»; Михайлов Михайло
Васильович, директор комунального закладу Кагарлицької міської ради «Буртівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»; Іванченко Алла Олексіївна, учитель
образотворчого мистецтва комунального закладу Кагарлицької міської ради
«Буртівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»; Заболотня Тетяна Миколаївна,
директор, учитель початкових класів Городище-Пустоварівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів - закладу дошкільної освіти Володарської селищної
ради Київської області; Калабернюк Наталія Петрівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи, учитель біології, географії Городище-Пустоварівського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - закладу дошкільної освіти
Володарської селищної ради Київської області.
Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості» (стенд № 101).
Майстер-клас «Демонстрація базових законів накопичення та передачі
бездротової електроенергії, їх практичне застосування при підготовці
електромонтерів із ремонту й обслуговування електроустаткування, в галузях
промисловості й повсякденному житті».
Проводить: Лисенко Олександр Валерійович, майстер виробничого навчання з
професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут»,
Львівський медичний фаховий коледж «Монада», Львівський медичний
фаховий коледж «Медик» (стенд № 80).
Презентація «Методи реабілітації хворих після коронавірусної хвороби COVID19».
Проводить: Пилипчук Владислав Євгенійович, студент 6 курсу медичного
факультету ТОВ «Львівський медичний інститут».
Презентація «Термінальні стани. Знати! Вміти! Врятувати!».
Проводить: Полянська Вероніка Олегівна, студентка 1 курсу відділення
«Медсестринство» ТОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада».
Презентація «Вініри, види та можливості художньої реставрації зубів».
Проводить: Качинська Вікторія Олегівна, студентка 3 курсу відділення
«Стоматологія ортопедична» ТОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик».
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (стенд №
129).
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14:30 – 15:00

15:00 – 15:45

15:00 – 15:30

Презентація «Сучасні підходи до організації освітнього процесу у закладах
післядипломної педагогічної освіти».
Проводить: Білянін Григорій Іванович, к.пед.н., доцент, в.о. директора Інституту
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола (стенд № 100).
Майстер-клас «Робототехніка online: місія можлива!».
Проводить: Павлюс Василь Петрович, викладач комп’ютерних дисциплін
Галицького коледжу імені В. Чорновола.
Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників» Мелітопольської міської ради Запорізької області (стенд № 53
«ОСВІТА МЕЛІТОПОЛЯ»).
Презентація «Використання методу «Соціальні історії» для розвитку
соціальних компетентностей дітей із особливими освітніми потребами».
Проводить: Корець Тетяна Геннадіївна, директор комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Мелітопольської міської ради Запорізької
області.
Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва (стенд № 105).
Майстер-клас «Виготовлення ляльки-мотанки з паперових серветок».
Проводять: Милютинова Марина Федорівна, керівник гуртка Донецького
обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; Стрільцова Олена
Олександрівна, керівник гуртка Донецького обласного центру технічної творчості
дітей та юнацтва.

1 квітня 2021 року
Презентації, майстер-класи на стендах учасників
Київський Палац Спорту
10:00 – 10:30

10:00 – 13:00

Комунальний заклад «Покровський педагогічний фаховий коледж» (стенд №
91).
Майстер-клас «Природничо-науковий компонент і інноваційні технології як
засіб реалізації STEAM-освіти».
Проводять: Жмуренко Ольга Іванівна, викладач математичних дисциплін
комунального закладу «Покровський педагогічний фаховий коледж»; Беспалий
Андрій Олександрович, викладач інформатики комунального закладу «Покровський
педагогічний фаховий коледж»; Корнієнко Ліана Олександрівна, викладач
природничих дисциплін комунального закладу «Покровський педагогічний
фаховий коледж».
Clever: School of Natural and Mathematical Sciences (стенд № 79).
Майстер-класи в рамках дослідницького проекту «Clever: School of Natural and
Mathematical Sciences».
Проводять: Гриб’юк Олена Олександрівна, керівник проекту, к.пед.н., вчитель
математики, інформатики, старший дослідник, доцент, провідний науковий
співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України; Копиченко Анна Василівна, вчитель фізики навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
іноземних мов, дошкільний навчальний заклад». Одеська приватна гімназія «Мрія»;
Іванюк Антон Іванович, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи ІІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області; Сальникова Ірина
Олександрівна, директор дошкільного навчального закладу «Мрія», м. Одеса;
Добровольська Тетяна Арсентівна, вихователь-методист комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Журавель Олена
Володимирівна, вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Боричко Тетяна Юріївна,
вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36
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11:00 – 14:00

11:00 – 13:00

11:00 – 11:30

12:00 – 12:50

Вінницької міської ради»; Гресько Катерина Олександрівна, музичний керівник
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської
ради»; Задорожна Юлія Василівна, вихователь комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Заїка Тетяна Василівна,
практичний психолог комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36
Вінницької міської ради».
Державна установа «Академія патрульної поліції» (стенд № 4).
Майстер-клас «Тактика самозахисту» (11:00 – 11:45).
Проводять: Ляшок Олег Ігорович, викладач тактичної та фізичної підготовки
Державної установи «Криворізька академія патрульної поліції»; Гаркавий
Владислав Вікторович, викладач тактичної та фізичної підготовки Державної
установи «Криворізька академія патрульної поліції»; Перетятко Дмитро Олегович,
викладач тактичної та фізичної підготовки Державної установи «Криворізька
академія патрульної поліції».
Майстер-клас «Домедична допомога» (12:00 – 12:45).
Проводять: Кушнірук Лариса Анатоліївна, викладач домедичної підготовки
Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції»; Шоцький Іван
Володимирович, викладач домедичної підготовки Державної установи «Рівненська
академія патрульної поліції».
Майстер-клас «Вогнева підготовка» (13:00 – 13:45).
Проводять: Тоневицький Андрій Миколайович, начальник відділення інформаційнотехнічного забезпечення та зв’язку Державної установи «Академія патрульної
поліції»; Максимчук Олександр Віталійович, начальник циклу вогневої підготовки
Державної установи «Академія патрульної поліції».
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краматорський центр
професійно-технічної освіти» (стенд № 16).
Майстер-клас «Мистецтво токарної обробки в дії».
Проводить: Стрельцов Станіслав Віталійович, майстер виробничого навчання з
професії «Верстатник широкого профілю» ДПТНЗ «Краматорський центр
професійно-технічної освіти».
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради (стенд № 64).
Презентація на стенді «Формування фахових компетентностей майбутніх
педагогів у офлайн і онлайн режимі».
Проводять: Степанець Іван Олексійович, к.пед.н., доцент, проректор з науковопедагогічної роботи комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради; Агєєнко Тетяна Анатоліївна, старший
викладач кафедри культурологічних дисциплін і образотворчого мистецтва
комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
обласної ради; Нікуленко Світлана Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри культурологічних дисциплін і образотворчого мистецтва
комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
обласної ради.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
(стенд № 1).
Презентація: «Реалізація інноваційних рішень з метою виконання завдань
вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу в Національній
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного».
Проводить: Слюсаренко Андрій Віталійович, полковник, заступник начальника з
наукової роботи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного.
Доповідач: Мартиненко Сергій Анатолійович, підполковник, начальник науководослідного відділу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного.
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12:00 – 12:45

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників» Мелітопольської міської ради Запорізької області (стенд № 53
«ОСВІТА МЕЛІТОПОЛЯ»).
Презентація «Реалізації освітньої траєкторії педагога за допомогою
інжинірингових форм роботи».
Проводить: Колісник Тетяна Владиславівна, директор комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Мелітопольської міської
ради Запорізької області.

2 квітня 2021 року
Презентації, майстер-класи на стендах учасників
Київський Палац Спорту
10:00 – 13:00

11:00 – 14:00

Clever: School of Natural and Mathematical Sciences (стенд № 79).
Майстер-класи в рамках дослідницького проекту «Clever: School of Natural and
Mathematical Sciences».
Проводять: Гриб’юк Олена Олександрівна, керівник проекту, к.пед.н., вчитель
математики, інформатики, старший дослідник, доцент, провідний науковий
співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України; Копиченко Анна Василівна, вчитель фізики навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
іноземних мов, дошкільний навчальний заклад». Одеська приватна гімназія «Мрія»;
Іванюк Антон Іванович, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи ІІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області; Сальникова Ірина
Олександрівна, директор дошкільного навчального закладу «Мрія», м. Одеса;
Добровольська Тетяна Арсентівна, вихователь-методист комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Журавель Олена
Володимирівна, вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Боричко Тетяна Юріївна,
вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36
Вінницької міської ради»; Гресько Катерина Олександрівна, музичний керівник
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської
ради»; Задорожна Юлія Василівна, вихователь комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Заїка Тетяна Василівна,
практичний психолог комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36
Вінницької міської ради».
Державна установа «Академія патрульної поліції» (стенд № 4).
Майстер-клас «Тактика самозахисту» (11:00 – 11:45).
Проводять: Ляшок Олег Ігорович, викладач тактичної та фізичної підготовки
Державної установи «Криворізька академія патрульної поліції»; Гаркавий
Владислав Вікторович, викладач тактичної та фізичної підготовки Державної
установи «Криворізька академія патрульної поліції»; Перетятко Дмитро Олегович,
викладач тактичної та фізичної підготовки Державної установи «Криворізька
академія патрульної поліції».
Майстер-клас «Домедична допомога» (12:00 – 12:45).
Проводять: Кушнірук Лариса Анатоліївна, викладач домедичної підготовки
Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції»; Шоцький Іван
Володимирович, викладач домедичної підготовки Державної установи «Рівненська
академія патрульної поліції».
Майстер-клас «Вогнева підготовка» (13:00 – 13:45).
Проводять: Тоневицький Андрій Миколайович, начальник відділення інформаційнотехнічного забезпечення та зв’язку Державної установи «Академія патрульної
поліції»; Максимчук Олександр Віталійович, начальник циклу вогневої підготовки
Державної установи «Академія патрульної поліції».
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31 березня 2021 року
Програма онлайн заходів
Науково-практична міжгалузева конференція «Філософські, історіософські та педагогічні
аспекти єдності українського суспільства».
Модератор: Ткаченко Лідія Іванівна, к.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту
обдарованої дитини НАПН України, головний редактор газети «Освіта і суспільство».
Доповідачі: Кремень Василь Григорович, д.філос.н., професор, академік НАН України і НАПН
України, президент Національної академії педагогічних наук України; Кінах Анатолій Кирилович,
президент Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців»;
Саух Петро Юрійович, д.філос.н., професор, академік НАПН України, академік-секретар відділення
вищої освіти НАПН України; Пономаренко Володимир Степанович, д.е.н., професор, членкореспондент НАПН України, ректор Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця; Слюсаревський Микола Миколайович, к.психол.н., член-кореспондент НАПН
України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Мельниченко
Володимир Юхимович, д.і.н., академік НАПН України, почесний академік НАМН України, лауреат
Національної премії України імені Тараса Шевченка; Ільїн Володимир Васильович, д.філос.н.,
професор, член-кореспондент НАПН України, професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка; Хамітов Назіп Віленович, д.філос.н., професор, провідний науковий
співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України; Скотна Надія
Володимирівна, д.філос.н., професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка; Бойко Алла Микитівна, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України;
Бойченко Михайло Іванович, д.філос.н., професор Київського національного університету імені
Тараса Шевченка; Найдьонова Любов Антонівна, д.психол.н., член-кореспондент НАПН України,
заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Джус Оксана
Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника; Шевчук Тетяна Станіславівна, д.філол.н., професор завідувач кафедри
Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Курбатов Сергій Володимирович, д.філос.н.,
професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Вознюк
Олександр Васильович, д.пед.н., професор Житомирського державного університету імені Івана
Франка; Кузнецова Галина Петрівна, перший проректор Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка; Слюсаренко Ніна Віталіївна, д.пед.н., професор
Херсонського національного університету; Прокопів Людмила Ярославівна, к.психол.н., заступник
директора Коломийського педагогічного коледжу; Сидоркіна Марина Юріївна, старший науковий
співробітник Інституту соціальної і політичної психології НАПН України; Шорохова Олександра
Анатоліївна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області; Терстуях Світлана Іванівна, директор Мангуської ЗОШ І-ІІІ ступенів №
2, голова Мангушського селищного товариства греків.
Мета конференції: обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку українського
суспільства; громадянськості й суб’єктності особистості; виховання громадян України.
Напрями роботи конференції: філософські імперативи розвитку українського суспільства;
історичний наратив як тренд національної безпеки; громадянськість і обдарованість особистості як
потенціал успіху держави.
Цільова аудиторія: науковці; викладачі ЗВО; представники обласних і районних управлінь освіти,
інститутів післядипломної освіти; адміністрація закладів освіти, вчителі, класні керівники,
психологи; соціальні педагоги; магістранти ЗВО, представники бізнес-структур, усі зацікавлені
особи.
31.03.2021 р., початок заходу: 14:00
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/6edt64WgDV8nptMv8
Науково-методичний семінар «Компетентнісна спрямованість освітнього процесу в
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авторській школі».
Доповідачі: Завалевський Юрій Іванович, д.пед.н., професор, перший заступник директора ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти», науковий керівник проєкту; Мариновська Оксана Яківна,
д.пед.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, науковий керівник проєкту; Кириленко
Світлана Володимирівна, доктор філософії, к.пед.н., начальник відділу інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», науковий
консультант проєкту; Кіян Ольга Іванівна, доктор філософії, к.пед.н., завідувач сектору
експериментальної педагогіки, координатор проєкту; Матвєєва Ганна Дмитрівна, к.пед.н.,
директор Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», Голова правління
Громадської організації «Всеукраїнська асоціація Авторська школа в Україні»; Стемковська
Ярослава Євгенівна, к.пед.н., заступник директора Миколаївської спеціалізованої школи «Академія
дитячої творчості»; Мосякова Ірина Юліївна, к.пед.н., заслужений працівник освіти України, член
Громадської ради МОН України, член Громадської ради ДСЯОУ, директор Центру творчості дітей
та юнацтва «Шевченківець» міста Києва; Сергієнко Валентина Павлівна, заслужений працівник
освіти України, директор авторського комунального закладу «Бердянська гімназія № 1 «Надія»
Бердянської міської ради Запорізької області; Корінна Людмила Віталіївна, к.пед.н., заслужений
працівник освіти України, директор Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради,
доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка; Топчій
Ірина Вікторівна, к.пед.н., відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, доцент
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»; Ткачук Ірина
Олександрівна, к.філос.н., заслужений працівник освіти України, директор Броварського навчальновиховного об’єднання Броварської міської ради Київської області; Бєлуха Світлана Василівна,
спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, Народний учитель, заслужений учитель України,
директор Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської області;
Мельник Світлана Василівна, заслужений працівник освіти України, директор Одеського навчальновиховного комплексу «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням
англійської мови» Одеської міської ради Одеської області; Остапенко Анатолій Федорович,
заслужений працівник освіти України, директор Володимирецького районного колегіуму
Рівненської області; Кияновський Артем Олександрович, заслужений працівник освіти України,
к.пед.н., доцент, директор навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці»
Херсонської обласної ради; Даниш Людмила Йосипівна, заслужений працівник освіти України,
директор Корецького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІ ступенів - Ліцей»; Солдатенко
Ольга Василівна, відмінник освіти України, директор Запорізького багатопрофільного ліцею
Запорізької міської ради Запорізької області; Малішевська Алла Петрівна, відмінник освіти України,
директор НВК «Потенціал», м. Київ.
Питання, що обговорюватимуться: спрямування освітнього процесу в закладах освіти, які
самовизначились як авторські заклади України, законодавча база й нормативне регулювання
діяльності Авторських шкіл як прогресивних закладів освіти.
Цільова аудиторія: управлінці, науковці, практики освітньої галузі.
31.03.2021 р., 14:00-17:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 822 9557 9445, код доступу: 1enirU
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/82295579445?pwd=UkkzQ0Y4dDN6VjJvaUl6cVpmcEVVQT09
Круглий стіл «Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти: вітчизняний і зарубіжний
досвід».
Доповідачі: Антіпов Артем Олександрович, начальник відділу цифрових освітньо-наукових систем
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Гаврилишена Олена Олександрівна, старший науковий
співробітник відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»; Галегова Олена Валеріївна, науковий співробітник відділу
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цифрових освітньо-наукових систем ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Малікова Світлана
Олександрівна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-наукових систем ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу
цифрових освітньо-наукових систем ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Сагадіна Оксана
Юріївна, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Селище Вінницької області; Голубнича
Ірина Олексіївна, директор Харківської гімназії № 23; Кашина Ганна Сергіївна, доцент кафедри
освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Питання, що обговорюватимуться: досвід закладів освіти щодо розробки й впровадження
індивідуальної освітньої траєкторії в практику.
Цільова аудиторія: керівні кадри й педагогічні працівники.
31.03.2021 р., 14:00-16:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 832 8063 8260, пароль: 2021
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/83280638260?pwd=VFlKeTljSjFIMlFTcC9oNi80SjQ1UT09
Вебінар «Сучасні освітні проєкти та інновації: професійна орієнтація молоді, сучасні
практики, освітні проєкти».
Доповідачі: Баженков Євген Володимирович, директор ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Куценко Станіслав Ігорович, помічник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Флярковська Ольга Василівна, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Бережна
Таміла Іванівна, вчений секретар ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Коломоєць Галина
Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-наукових систем ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Богуслав Марія Володимирівна, директор Освітнього Хабу міста Києва,
керівник ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти», координатор проєкту «Академія
навичок»; Веретюк Сергій Михайлович, голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти; Страшко
Володимир Ігорович, керівник Центру навчання Української школи урядування; Зубков Віталій
Сергійович, методолог онлайн-проєкту Lingva.Skills, розробник систем тестування та навчання
іноземних мов, поліглот, психолінгвіст, футуролог системи освіти України.
Питання, що обговорюватимуться: професійна орієнтація молоді, сучасні практики, освітні
проєкти.
Цільова аудиторія: директори й заступники закладів освіти, педагогічні працівники, батьки, учні.
31.03.2021 р., початок заходу: 15:00
Приєднатися: https://us02web.zoom.us/j/88361839739?pwd=eFNua2JzaVAyWjlKbG9xYjZHSmtBQT09
Науково-практичний семінар «Упровадження інновацій у закладах освіти як чинник
підвищення якості освіти».
Доповідачі: Ївженко Юрій Васильович, завідувач сектору ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти»; Удалова Олена Юріївна, завідувач сектору ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Орлов Анатолій Тимофійович, к.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри мiкроелектронiки
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»; Живков Олександр Петрович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів
захисту інформації ФТІ Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»; Усатенко Василь Григорович, к.т.н., директор ПП «ПолітекСОФТ»; Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти».
Питання, що обговорюватимуться: дистанційне навчання – спосіб реалізації освітнього процесу,
формування цифрової компетентності педагога, цифрові інструменти сучасного педагога.
Цільова аудиторія: наукові й науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, працівники
закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівці методичних установ, педагоги закладів освіти,
студентська й учнівська молодь.
31.03.2021 р., 15:00-16:00
Приєднатися: https://us04web.zoom.us/j/2235959637?pwd=L2d1R3k4T1pqZDVLZ2JpZzBNMkN0UT09
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Науково-практичний семінар «Дитиноцентризм: педагогіка партнерства й позитивна
психологія».
Доповідачі: Соколенко Тетяна Миколаївна, к.пед.н., доцент, завідувач методичного відділу
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості; Канзюба Ольга Михайлівна, директор
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості; Ліхута Оксана В’ячеславівна,
методист Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості; Гриненко Олена Миколаївна,
к.пед.н., доцент, завідувач гуманітарно-науково-технічного відділу Донецького обласного палацу
дитячої та юнацької творчості; Вознюк Алла Вікторівна, д.психол.н., доцент, завідувач кафедри
психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Питання, що обговорюватимуться: дитиноцентризм як системоутворювальна ідея сучасної
освіти. Соціально-психологічна природа позашкільного педагогічного процесу: цінності
дитиноцентризму. Позитивна психологія як інструмент розвитку особистісного потенціалу.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, психологи, соціальні працівники, педагоги.
31.03.2021 р., 11:00-11:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 899 5685 1455, код доступу: U4LmC9
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/89956851455?pwd=NEQyUng5Z1lzWUtHNVZuQkEyZVNyZz09
Майстер-клас «Асамбляж: візуальне мистецтво».
Проводить: Селиверстова Ганна Володимирівна, керівник гуртка «Творча майстерня» Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Питання, що обговорюватимуться: технологія «Асамбляжу» (колаж із використанням об’ємних
деталей); інструменти й матеріали для виготовлення виробу.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, психологи, соціальні працівники, педагоги.
31.03.2021 р., 12:00-12:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 899 5906 6071, код доступу: f7z5b6
Посилання:
https://us05web.zoom.us/j/89959066071?pwd=YUpwSW9hWEUxTVo5TzJ0UmNKS3NCZz09
Майстер-клас «Effective body language in the classroom (англ. мова)».
Проводить: Апостолака Інга Олександрівна, засновниця та керівниця проєкту з підготовки
публічних виступів «Loudspeaker. Express yourself!», керівниця проєктів у секції «Англійська мова»
відділення іноземної філології та зарубіжної літератури КПНЗ «Київська Мала академія наук
учнівської молоді».
Питання, що обговорюватимуться: what is nonverbal communication? The Importance of Body
Language in Teaching. Tricks to Fix Classroom Behaviour.
Цільова аудиторія: вчителі, керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів тощо.
31.03.2021 р., 15:00-15:50
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 825 6187 7101, код доступу: 146814
Педагогічний коучинг «Методи IBSE (Iquiry Based Science Education) - як справді підтримати
любов до вивчення наук?»
Доповідач: Казакова Ольга Ігорівна, сертифікована Collegium Wratislaviense (Польща) тьюторкиня
ІІ ступеня, тренерка International Academy of Tutoring, викладачка біології, хімії та курсу «Science»
альтернативної школи SchoolinG, методистка КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської
молоді», гештальт-консультантка, аспірантка кафедри соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Питання, що обговорюватимуться: суть методів IBSE та їх переваги для вивчення природничих
наук. Як організувати навчальний процес з їх використанням. Практичне застосування та
результативність методів IBSE.
Цільова аудиторія: вчителі й викладачі, від початкової до старшої ланки.
31.03.2021 р., 16:00-17:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 472 8116 907, код доступу: 769311
Майстер-клас «Організація профорієнтаційної роботи в школі».
Проводять: Карчина Лариса Яківна, методистка відділу методичної роботи, керівниця секції
педагогіки відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук
учнівської молоді»; Настенко Тетяна Юріївна, студентка ІІ курсу Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка, випускниця відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська
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Мала академія наук учнівської молоді».
Питання, що обговорюватимуться: професійна орієнтація в сучасній українській школі. Система
професійної орієнтації старшокласників, динаміка поглядів учнів на майбутню професію.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів, вчителі,
психологи, соціальні працівники.
31.03.2021 р., 16:00-17:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 818 2288 9379, код доступу: 457773
Навчально-практичний семінар «Креативність в освіті й економіці - ключовий фактор
розвитку особистості й держави в умовах діджиталізації».
Доповідач: Кондрацька Анастасія Станіславівна, аспірантка ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», директор ТОВ «МЕДФ‘ЮЧЕР», директор ТОВ «ІВЕНТІМ».
Питання, що обговорюватимуться:
- Трансформація освітньої парадигми: вплив діджиталізації чи COVID-19?
- Проблеми, що потребують модернізації освіти.
- Тренди сучасної освіти.
- Креативність в освіті й економіці: тимчасовий тренд чи необхідна умова розвитку особистості й
соціуму/держави?
- Креативні моделі онлайн-освіти (науково-практичні ток-шоу, професійні навчально-розважальні
ігри, кейс-марафони, відео-курси, нові формати конференцій і конгресів).
- Організаційно-економічне забезпечення креативних моделей освіти.
- Освіта - драйвер розвитку економіки.
Цільова аудиторія: педагоги, студенти економічних і педагогічних спеціальностей, спеціалісти
соціально-економічної сфери, організатори навчальних заходів.
31.03.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: medfuture.online/osvita
Вебінар «Професіоналізація педагогічного персоналу в сфері освіти дорослих: компетентнісний
підхід».
Модератори: Лук’янова Лариса Борисівна, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України,
директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Аніщенко Олена Валеріївна, д.пед.н., професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Доповідачі: Лук’янова Лариса Борисівна, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України,
директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Аніщенко Олена Валеріївна, д.пед.н., професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Баніт Ольга Василівна, д.пед.н.,
старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Коваленко Олена Григорівна,
д.психол.н., професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Калюжна Тетяна Григорівна,
к.філос.н., с.н.с, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Котирло Тамара Володимирівна, с.н.с. відділу
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Піддячий Володимир Миколайович, к.пед.н., с.н.с. відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Самко Алла Миколаївна, с.н.с. відділу
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Шарошкіна Наталія Геннадіївна, молодший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: андрагогічна компетентність педагогічного персоналу в сфері
освіти дорослих; освіта дорослих і феномен різноманіття: що має знати і вміти сучасний андрагог;
компетентнісна модель професійного розвитку корпоративних андрагогів; зміст і структура тренінгу
з комунікативної компетентності андрагогів; професіоналізація педагогічного персоналу закладів
післядипломної педагогічної освіти: андрагогічний підхід; андрагогічно орієнтована підготовка
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педагогічного персоналу закладів вищої освіти педагогічного профілю; сутність і зміст
професіоналізації педагогів; професійна діяльність педагога закладу післядипломної педагогічної
освіти: мотиваційний аспект.
Цільова аудиторія: педагогічні й науково-педагогічні працівники ЗВО, ЗППО, наукових установ,
представники громадських організацій, аспіранти, студенти, інші учасники виставки.
31 березня 2021 р., 15:00-16:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 869 5315 6187 , код доступу: 429894
Підключитися:
https://us02web.zoom.us/j/86953156187?pwd=cjk2K1FFQW9xSk5LbkZFWkIrUVE1UT09
ЕducationalSpace «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів
професійної освіти в умовах сталого розвитку».
Доповідачі: Сидоренко Вікторія Вікторівна, д.пед.н., доцент, директор Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Горошкова Лідія
Анатоліївна, академік АЕН України, д.е.н., доцент, професор кафедри педагогіки, психології та
менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»; Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника директора з навчальної
роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»; Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та
менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»; Грядуща Віра Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри технологій навчання
охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО
«Університет менеджменту освіти».
Питання, що обговорюватимуться: компетентнісно-орієнтовані моделі підвищення кваліфікації
педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку: виклики, тенденції, акценти; освіта сталого
розвитку у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; моніторинг якості освіти як оціннорефлексивний складник сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти;
школа
педагогічного
коучингу
як
інноваційна
модель
підвищення
кваліфікації
конкурентоспроможного педагога П(ПТ)о; цифровізація як структурний складник інноваційних
моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти; LMS «Профосвіта».
Учасники: науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», педагогічні працівники Херсонської, Сумської,
Дніпропетровської і Кіровоградської областей.
31.03.2021 р., початок заходу: 11:00
Режим доступу: https://meet.google.com/mvi-pdrr-iqn
Майстер-клас «Індивідуальна траєкторія побудови кар’єри в сучасних умовах».
Доповідачі: Дубініна Оксана Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри публічного управління і
проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»; Бурлаєнко Тетяна Іванівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри
економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
Питання, що обговорюватимуться: маргинальні явища в мережі Інтернеті VS Кар’єра.
Цільова аудиторія: науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів освіти, студенти,
абітурієнти.
31.03.2021 р., початок заходу: 15:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 955 4602 4380, код доступу: MN6021981
Підключитися:
https://zoom.us/j/95546024380?pwd=MGZISmVVbWRzZjJmdndZWVdRbWZVUT09
Презентація «Протекціонізм некомпетентності як чинник блокування підвищення якості
вітчизняної вищої освіти й зниження конкурентоспроможності України».
Проводить: Рябченко Володимир Іванович, д.філос.н., старший науковий співробітник, завідувач
відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту вищої освіти НАПН України.
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Цільова аудиторія: всі, хто переймається проблемами якості вітчизняної вищої освіти.
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 410 691 6258, код доступу: 7iJiKG
Посилання:
https://zoom.us/j/4106916258?pwd=R084N3Y1dkxWT3V3YWw4S09VeWVpUT09
Науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу організацій: основні
проблеми й технології їх вирішення».
Доповідачі: Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, д.психол.н., професор,
академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,
директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство
психологів України»; Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член НАПН України, д.психол.н.,
професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків,
завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С.
Костюка НАПН України; Артюшина Марина Віталіївна, д.пед.н., професор, завідувачка кафедри
педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана; Савченко Олена Вячеславівна, д.психол.н., доцент, заступник завідувача кафедри
педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана; Креденцер Оксана Валеріївна, д.психол.н., доцент, провідний науковий співробітник
лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН
України; Терещенко Кіра Володимирівна, к.психол.н., старший науковий співробітник лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
Борисенко Лариса Леонідівна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та психології Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Ловка Ольга Володимирівна,
к.психол.н., доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана; Лагодзінська Валентина Іванівна, к.психол.н., старший
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології
імені Г. С. Костюка НАПН України; Івкін Володимир Миколайович, к.психол.н., доцент, старший
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології
імені Г. С. Костюка НАПН України; Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник
лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН
України.
Питання, що обговорюватимуться: cтиль життєдіяльності й проблеми психологічного здоров’я
освітнього персоналу; копінг-стратегії як детермінанта забезпечення психологічного здоров'я
персоналу освітніх організацій; формування психологічного здоров’я як актуальне завдання
психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в економічному університеті; довіра й
психологічна безпека як чинники психологічного здоров’я персоналу організацій; основні підходи
до дослідження проблеми самоефективності особистості в контексті забезпечення психологічного
здоров’я в зарубіжній психології; толерантність персоналу освітніх організацій: зв’язок із
суб’єктивним благополуччям; до проблеми дослідження невротичних стилів поведінки особистості
в умовах ковідної пандемії; розвиток умінь майбутніх психологів із забезпечення професійного
здоров’я персоналу організації на заняттях з психології здоров’я в КНЕУ; креативність особистості
як детермінанта забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу; емпіричне
дослідження структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій.
Цільова аудиторія: практичні психологи, персонал освітніх організацій, викладачі закладів вищої
освіти, аспіранти, студенти, магістри психології.
31.03.2021 р., 11:00-12:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 977 4749 8209, код доступу: 319940
Посилання: https://zoom.us/j/97747498209?pwd=Y2RMUXBmTHJCSTh3bEdQaFZrRC9KQT09
Вебінар «Застосування проективних психодіагностичних методик із творчо-обдарованими
дітьми різних вікових категорій».
Доповідач: Садова Мирослава Анатоліївна, д.психол.н., доцент, старший науковий співробітник
відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Цільова аудиторія: психологи, соціальні педагоги, студенти й аспіранти ЗВО й усі зацікавлені
проблематикою обдарованості.
31.03.2021 р., 10:00-10:30
13

Платформа: Zoom, ідентифікатор: 810 5436 0398, код доступу: 7ngN15
Науково-методичний семінар «Межі Я як регулятор комунікативної діяльності дошкільників
із затримкою психічного розвитку».
Доповідач: Омельченко Ірина Миколаївна, д.психол.н., старший науковий співробітник відділу
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки
та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
31.03.2021 р., початок заходу: 12:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 947 401 0338, код доступу: 5UUaz7
Приєднатися:
https://us02web.zoom.us/j/9474010338?pwd=UHpNaGpxOWFWTXc1c2xxVCtkdkRmZz09
Цільова аудиторія: практичні психологи спеціальних та інклюзивних груп закладів дошкільної
освіти.
Круглий стіл «Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти: впроваджуємо в практику».
Доповідачі: Гавриш Наталія Василівна, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник
лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
Рейпольська Ольга Дмитрівна, к.пед.н., доцент, завідувач лабораторією дошкільної освіти і
виховання Інституту проблем виховання НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: організація освітнього процесу в ЗДО по-новому; підготовка
майбутніх фахівців дошкільної галузі за новим стандартом.
Цільова аудиторія: вихователі, методисти, директори закладів дошкільної освіти, викладачі
закладів вищої освіти, студенти, аспіранти педагогічних спеціальностей.
31.03.2021 р., початок заходу: 12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 818756602523, код доступу: 2ipNvY
Презентація навчальної програми «Як здійснювати соціально-психологічний супровід».
Модератор: Дворник Марина Сергіївна, к.психол.н. завідувач лабораторії соціальної психології
особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Доповідач: Лазоренко Борис Петрович, к.філос.н., доцент, провідний науковий співробітник
лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН
України.
Питання, що обговорюватимуться: соціально-психологічні технології опанування та
профілактики стресових і посттравматичних станів в умовах переживання наслідків травматичних
подій.
Цільова аудиторія: практичні, психологи, реабілітологи, соціальні й медичні працівники, студенти
й викладачі психологічних спеціальностей, усі зацікавлені в стратегіях соціально-психологічного
супроводу особистості.
31.03.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 893 2541 4801, код доступу: 912761
Приєднатися
https://us02web.zoom.us/j/89325414801?pwd=OTI1V1RXVVM0U1gvTmhRV1o2SGNQdz09
Майстер-клас «STEAM з EdPro».
Проводять: Табачин Юрій, директор ТОВ «ЕДПРО ДИСТРИБЮШН»; Косик Вікторія, старший
викладач кафедри природничо-математичної освіти та технологій Інституту післядипломної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка, директорка Центру освітнього консультування,
освітня технологиня, авторка посібників для вчителів географії з використання програмного засобу
Mozabook; Фаренюк Олег, доцент факультету прикладних наук Українського Католицького
Університету, провідний інженер Інституту фізики конденсованих систем НАН України, розробник
«Амперія»; Галько Дмитро, тренер ТОВ «ЕДПРО ДИСТРИБЮШН», Diamond mozaLearn ICT
Expert; Величко Анна, Microsoft Innovation Expert Ukraine 2020, Global Trainer Minecraft Education
Edition, certificate Teacher missile education, автор і розробник програм Computer Science в мережі
приватних шкіл Thinkglobal, дипломований викладач дистанційного навчання «Інтеграція mozaik
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education в навчальний процес через гейміфікацію».
Питання, що обговорюватимуться: як перетворити своє робоче місце в майстерню за допомогою
Snapmaker. Амперія - знайомство із світом електрики та електромагнетизму. МOZABOOK як засіб
роботи над проєктом. Теоретична частина STEAM уроку з mozaBook.
Цільова аудиторія: вчителі, викладачі, адміністрація закладів освіти.
31.03.2021 р., 16:00-17:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 894 2609 2760, код доступу: 149960
Приєднатися
https://us02web.zoom.us/j/89426092760?pwd=TmZSQ0VpNnZta2VORjdaLy9VeERMUT09
Круглий стіл у форматі вебінару «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах
загальної та дошкільної освіти».
Модератори: Друзь Лариса Всеволодівна, завідувач лабораторії педагогічної майстерності та
освітніх інновацій КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»; Шевченко Ілона Андріївна,
к.пед.н., доцент кафедри екології, природничих та математичних наук КЗВО «Вінницька академія
безперервної освіти».
Доповідачі: Паянок Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Вінницької міської ради»; Лепетун Людмила
Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 12 Вінницької міської ради»; Бондарева Майя Андріївна, заступник директора з виховної
роботи КЗ «Гімназія № 24 Вінницької міської ради»; Мозалевська Оксана Анатоліївна, вчительлогопед КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 23 Вінницької міської ради».
Питання, що обговорюватимуться: розвиток дітей з ООП в інноваційному середовищі закладу
загальної середньої освіти; співпраця фахівців у просторі інклюзії щодо забезпечення якісної
корекційної роботи; виховання емоційної культури молодших школярів в інклюзивному освітньому
середовищі; педагогічні умови успішної адаптації та соціалізації дошкільників з ООП.
Цільова аудиторія: керівники закладів загальної середньої освіти, вчителі, асистенти вчителів,
фахівці психологічної служби закладів освіти, педагогічні працівники закладів дошкільної освіти,
батьки.
31.03.2021 р., 14:00-15:00
Платформа: Googl Meet
Підключитися: з комп’ютера https://meet.google.com/mse-pnpc-bhp; з телефону mse-pnpc-bhp
Вебінар «Чому учням не цікаво та як тримати їх увагу, направляючи їх фокус на предмет
навчання? Дистанційний формат - не перешкода, це по-іншому, але не гірше».
Проводить: Заднипренко Максим Анатолійович, менеджер ТОВ «ВЕМА КІДС».
Питання, що обговорюватимуться: еволюція навчального процесу. Роль інтерактивного
обладнання на уроці. Як обрати обладнання та на що звернути увагу. Як використовувати
інтерактивне обладнання.
Цільова аудиторія: усім закладам освіти від початкової школи до університетів,
управлінням/департаментам освіти.
31.03.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 265 803 0251, код доступу: 4bsmGM
Майстер-клас «Техніки клінічної роботи в інклюзії».
Проводить: Муравська Юлія Вікторівна, практикуючий, клінічний психолог, методист ТОВ
«ВЕМА КІДС».
Цільова аудиторія: педагоги, психологи, тьютори, няні.
31.03.2021 р., 12:00-13:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 265 803 0251, код доступу: 4bsmGM

1 квітня 2021 року
Програма онлайн заходів
Круглий стіл «Сучасні тренди освітньої проєктної діяльності в громадах».
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Доповідачі: Пушкарьова Тамара Олексіївна, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України,
начальник відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Клясен Наталія
Леонідівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Хоменко Володимир Васильович, науковий співробітник відділу
проектної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Бурдун Олена Вікторівна,
методист вищої категорії відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти».
Співдоповідачі: Войтенко Олександр Степанович, к.т.н., доцент Українська асоціація управління
проектами «УКРНЕТ»; Черниш Вікторія Олександрівна, член правління ГО «Центр соціальноосвітніх ініціатив»; Кучман Світлана Борисівна, заступник голови Іркліївської ОТГ
Чорнобаївського району Черкаської області; Лисак Тетяна Олександрівна, директор Центру
професійного розвитку педагогічних працівників виконавчого комітету Новодмитрівської сільської
ради Золотоніського району Черкаської області.
Питання, що обговорюватимуться: використання проєктної діяльності в освітній практиці,
забезпечення нормативно-правового й психологічного супроводу освітніх проєктів, популяризація
сучасного досвіду закладів освіти, громадських організацій, органів місцевого самоврядування з
реалізації освітніх проєктів.
Цільова аудиторія: вчителі, методисти, керівники закладів освіти, науково-педагогічні працівники,
представники місцевого самоврядування, громадських організацій.
01.04.2021 р., 11:00-11:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 737 8357 0833, код доступу: STC2qN
Круглий стіл «Психолого-педагогічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах
змішаного навчання».
Проводять: Цимбал Ірина Іванівна, к.пед.н., доцент, директор Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти; Данильєв Анатолій Олексійович, к.і.н., доцент, заступник
директора Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Касьянова Ольга
Володимирівна, к.пед.н., доцент, заступник директора Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Доповідачі: Байдик Віта Володимирівна, к.психол.н., завідувач кафедри управління освітою
Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Кувічинська Інна Іванівна,
практичний психолог Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14
Сєвєродонецької міської ради Луганської області; Щеглова Тетяна Анатоліївна, практичний
психолог Державного навчального закладу «Сєвєродонецьке вище професійне училище»; Столбун
Наталія Олександрівна, соціальний педагог комунального закладу Рубіжанська обласна спеціальна
школа «Кришталик»; Комаров Костянтин Олексійович, практичний психолог Старобільського
ліцею № 4 Старобільської районної ради Луганської області; Борисова Олена Анатоліївна, вчительлогопед комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 19
«Ластівка» Сєвєродонецької міської ради; Дєкіна Ірина Олександрівна, вчитель-логопед
комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 19 «Ластівка»
Сєвєродонецької міської ради.
Питання, що обговорюватимуться: роль практичної психології і соціальної роботи в умовах
надзвичайних ситуацій; використання інтернет-ресурсів для надання психологічної підтримки
учням, батькам і педагогам; здійснення консультативної та просвітницької роботи з учасниками
освітнього процесу за допомогою соціальних мереж; створення психологічно комфортного
освітнього середовища; особливості роботи психологічної служби в об'єднаних територіальних
громадах; психолого-педагогічний супровід корекційної освіти; збереження психологічного й
соціального здоров’я учасників освітнього процесу; розвиток психологічної компетентності
педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники, керівники й педагоги закладів дошкільної,
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.
01.04.2021 р., 13:00-13:45
Платформа: Microsoft Teams
Посилання: http://surl.li/ktbz
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Науково-практична конференція «SТЕM – світ інноваційних можливостей. Формування
освітнього SТЕM-середовища».
Доповідачі: Завалевський Юрій Іванович, д.пед.н., професор, Перший заступник директора ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»; Патрикеєва Олена Олександрівна, начальниця відділу STEMосвіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Лозова Оксана Володимирівна, завідувачка
сектору науково-методичного забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Горбенко Світлана Леонідівна, к.психол.н., доцентка, старша наукова
співробітниця відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Сліпухіна Ірина
Андріївна, д.пед.н., доцентка, провідна наукова співробітниця відділу створення навчальнотематичних систем знань НЦ «Мала академія наук України»; Василашко Ірина Павлівна, завідувачка
сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Булавська Лариса Геннадіївна, методистка вищої
категорії відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Бутурліна Оксана
Василівна, к.філос.н., завідувачка кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами КЗВО
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»; Чернецький Ігор
Станіславович, к.пед.н., завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань
Національного центру «Мала академія наук України»; Савченко Ірина Миколаївна, к.пед.н., старша
наукова співробітниця, учена секретарка Національного центру «Мала академія наук України»;
Юрова Олена Леонідівна, методистка Криворізького навчально-виробничого центру; Боско Ольга
Миколаївна, викладачка інформаційних технологій Криворізького навчально-виробничого центру;
Дзюба Антон, Голова правління БФ «Фонд освітніх ініціатив»; Пирожок Андрій Володимирович,
к.т.н., доцент, директор ДЮНУ «Запорізька політехніка»-структурного підрозділу НУ «Запорізька
політехніка», завідувач кафедри «Електропривод та автоматизації промислових установок»; Лєвіна
Наталія Віталіївна, директорка позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної
творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області; Пазій Олексій Сергійович,
заступник директора, куратор STEM-проєктів позашкільного навчального закладу «Центр науковотехнічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області; Гончарова Наталія
Олександрівна, к.пед.н., старша наукова співробітниця відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Крамаренко Ірина Сергіївна, к.пед.н., начальниця відділу наукового
дослідження та впровадження засобів навчання в освітній простір ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»; Філінюк Олена Іванівна, провідна фахівчиня відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Дименко Руслан Анатолійович, к.е.н., завідувач кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій;
Черноморець Валентина Василівна, завідувачка сектору дослідження освітніх процесів відділу
STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Василенко Ірина Віталіївна, наукова
співробітниця відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Коваленко Марина
Вадимівна, методистка вищої категорії відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти».
Питання, що обговорюватимуться: інноваційні можливості у вимірі модернізаційних освітніх
процесів. Формування STEM-середовища для дослідників і винахідників. STEM на Дніпрі:
інноваційні освітні практики. Віртуальний STEM-центр як складова освітнього STEM-середовища.
Інтерактивний музей науки як інноваційний освітній STEM-проєкт Малої академії наук України.
Створення STEАM-центру на базі Криворізького навчально-виробничого центру. Робототехніка як
популярний напрям STEM-освіти на базі Криворізького навчально-виробничого центру. STEMосвіта – виклики сучасності. Дитячо-юнацький науковий університет «Запорізька політехніка» сучасний освітній STEM-простір. Доповнена реальність у формуванні STEM-орієнтованого
освітнього простору. Формування освітнього SТЕM-середовища сучасними засобами навчання та
обладнанням. Технічні засоби у формуванні освітнього SТЕM-середовища. STEM-освіта в системі
професійного спрямування учнівської молоді. Ефективність освітніх процесів в умовах модернізації
освітньої галузі. Стан розвитку STEM-освіти. Нагородження переможців Всеукраїнського заходу
«Краща STEM-публікація.
Цільова аудиторія: науковці, методисти, керівники закладів освіти, педагогічні працівники.
01.04.2021 р., 14:00-18:00
Для участі необхідно до 26 березня 2021 року заповнити Google-форму за посиланням:
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https://forms.gle/V173nVuFPskZ3GU38 Лінк на конференцію буде надіслано всім зареєстрованим
учасникам на електронну адресу, вказану при реєстрації.
Круглий стіл «Педагогічна спадщина Григорія Сковороди і сучасна освіта».
Доповідачі: Єрмаков Іван Гнатович, к.пед.н., старший науковий співробітник ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Ївженко Юрій Васильович, к.пед.н., завідувач сектору ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Сагач Галина Михайлівна, д.пед.н., професор кафедри теорії і методики
виховання КВНЗ «Одеська академія неперервної освіти»; Федорченко Тетяна Євгенівна, д.пед.н.,
професор, провідний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу
життя Інституту проблем виховання НАПН України; Кириченко Валентина Іванівна, к.пед.н., с.н.с.,
провідний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя
Інституту проблем виховання НАПН України; Безрук Катерина Олександрівна, аспірантка ІІ-го
року навчання, молодший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового
способу життя Інституту проблем виховання НАПН України; Савенко Наталя Іванівна, директор
Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва; Ковганич Галина Григорівна,
методист вищої категорії Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва; Марченко
Катерина Сергіївна, завідувач відділу психолого-методичного забезпечення Центру позашкільної
роботи Святошинського району м. Києва; Кучинська Надія Миколаївна, керівник гуртка-методист
Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва; Панченко Світлана Віталіївна,
вчитель-методист української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 279 ім. П.
Григоренка м. Київ; Спіжева Тетяна Луківна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист
суспільствознавчих дисциплін спеціальної школи-інтернату № 15.
Питання, що обговорюватимуться: концептуально-методичні аспекти підготовки педагога в світлі
ідей Сковороди; ідеї самовиховання, саморозвитку й самореалізації особистості в творчому доробку
Григорія Сковороди; проблеми розвитку особистості в педагогічній спадщині Г. С. Сковороди;
філософія серця в творчості Г. Сковороди.
Цільова аудиторія: наукові й науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, працівники
закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівці методичних установ, педагоги закладів освіти,
студентська й учнівська молодь.
01.04.2021 р., 14:00-16:00
Приєднатися:
https://us04web.zoom.us/j/2235959637?pwd=L2d1R3k4T1pqZDVLZ2JpZzBNMkN0UT09
Круглий стіл «Соціальне партнерство в освіті: від професійної орієнтації до
працевлаштування».
Модератор: Пугач Анжеліна Володимирівна, к.пед.н., начальник видавничого відділу навчальнонаукових матеріалів, старший викладач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну, головний редактор журналу «Рідна
школа».
Доповідачі: Красняков Євген Васильович, кандидат наук з державного управління, доцент, головний
консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;
Шапран Ольга Іллівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки
вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»; Пугач Анжеліна Володимирівна, к.пед.н., начальник видавничого відділу навчальнонаукових матеріалів, старший викладач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну, головний редактор журналу «Рідна
школа»; Кириленко Світлана Володимирівна, к.пед.н., начальник відділу інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Замаскіна Поліна
Іванівна, директор гімназії № 290 м. Києва.
Питання, що обговорюватимуться: вдосконалення нормативно-правової бази соціального
партнерства, створення ефективного профорієнтаційного середовища закладу освіти, залучення
стейкхолдерів до розвитку професійної кар’єри випускників, співпраця закладів освіти різних рівнів
у профорієнтаційній діяльності, розвиток навичок медіаграмотності учня для особистісного й
професійного самовизначення, співпраця школи й родини як основного стейкхолдера закладу
освіти.
Цільова аудиторія: представники Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та
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інновацій, керівники закладів освіти, педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів загальної
середньої та вищої освіти, наукові працівники, вчителі-консультанти з профорієнтації, тьютори,
здобувачі наукових ступенів, магістранти, представники служб зайнятості, батьки учнів,
представники освітньо-науково-виробничих кластерів.
01.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 595 989 0991, код доступу: rp4U7d
Посилання: https://zoom.us/j/5959890991?pwd=Qm9HMC9ST0d3MGhUdSs1TnJCck5mUT09
Науково-практична конференція «Самовдосконалення особистості шляхом розвитку
соціальної мобільності й емоційного інтелекту».
Проводять: Ратєєва Світлана Василівна, директор комунального закладу «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради; Якубовська Юлія Олегівна,
консультант комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Криворізької міської ради; Дрібас Світлана Анатоліївна, к.пед.н., старший викладач кафедри
загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету; Потомахіна
Людмила Анатоліївна, практичний психолог Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області; Шушаріна Світлана Володимирівна, практичний психолог
Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради Дніпропетровської області; Чернобай
Ірина Володимирівна, практичний психолог Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
19 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
Питання, що обговорюватимуться: емоційний інтелект, розвиток соціальної мобільності,
керування емоціями, профілактика емоційних стресів, вплив емоційного інтелекту на формування
успішної особистості здобувача освіти, презентація авторської програми для здобувачів освіти
підліткового віку «Емоційний інтелект – шлях до успіху».
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, їх заступники, педагоги, керівники відділів освіти,
департаментів/управлінь освіти, керівники й заступники районних, міських державних
адміністрацій, керівники ОТГ, фахівці психологічної служби закладів освіти.
01.04.2021 р., 11:00-12:00
Посилання: http://meet.google.com/gyx-kbru-jky
Круглий стіл «Система роботи Харківської академії неперервної освіти щодо підвищення
компетентності педагогічних працівників в умовах розвитку інклюзивної освіти».
Доповідачі: Покроєва Любов Денисівна, к.пед.н., заслужений працівник освіти України, ректор
комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»; Большукіна
Аліна Вячеславівна, к.пед.н., проректор з науково-методичної роботи комунального вищого
навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»; Байназарова Олена Олександрівна,
старший викладач, т.в.о. завідувача кафедри виховання й розвитку особистості комунального
вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»; Лященко Віра Михайлівна,
завідувач Ресурного центру з підтримки інклюзивної освіти комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної освіти».
Питання, що обговорюватимуться: розвиток інклюзивної освіти в Харківській області: реалії та
перспективи; підвищення інклюзивної компетентності педагогів в умовах неперервної освіти;
організаційно-методичні засади діяльності ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти.
Цільова аудиторія: керівники й педагоги закладів освіти, директори та фахівці інклюзивноресурсних центрів, батьки.
01.04.2021 р., 11:00-12:00
Посилання: https://meet.google.com/aga-gbjh-gxg
Творча майстерня «Технопарк художньо-педагогічних ідей як форма підвищення
професіоналізму педагога закладу дошкільної освіти».
Доповідачі: Шульга Людмила Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри дошкільної освіти
комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Запорізької обласної ради; Артьомова Лариса Анатоліївна, вихователь-методист дошкільного
навчального закладу № 38 «Попелюшка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради
Запорізької області; Вельможко Людмила Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 270 «Іскринка» Запорізької міської ради Запорізької області; Скачок Світлана
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Василівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Золота рибка» № 13
Енергодарської міської ради Запорізької області; Шпак Марина Сергіївна, вихователь комунального
дошкільного навчального закладу «Ясла-садок № 3 «Сонечко» Вільнянської міської ради
Запорізької області.
Питання, що обговорюватимуться: творчість як природна потреба дитини; новітні підходи до
розвитку художньої творчості дітей дошкільного віку в світлі нової редакції Базового компоненту
дошкільної освіти; нетрадиційні матеріали як інструменти експериментально-художньої діяльності;
бонус для підвищення професіоналізму педагога - банк цікавих педагогічних ідей – ТЕХНОПАРК;
майстер-класи з художньої творчості «Надихаємо на радість!».
Цільова аудиторія: вихователі, вихователі-методисти закладів дошкільної освіти загального й
компенсуючого типів, керівники гуртків художньої творчості (для участі в заході підготувати папір
формату А4, художні матеріали на вибір (фарби, кольорові олівці, крейдочки тощо і обов’язково!
пігулки активованого вугілля).
01.04.2021 р., 13:00-14:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 890 605 5622, код доступу: 688279.
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/8906055622?pwd=OSsxbGpCT21sWmNtNmZxeWZ5cXQzZz09
Науково-практична конференція «ОСВІТНЯ РОБОТОТЕХНІКА».
Доповідачі: Бутурліна Оксана Василівна, к.філос.н, завідувач кафедри управління інформаційноосвітніми проектами комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»; Хоріщенко Олександр Андрійович, заступник директора з
навчально-методичної роботи КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної
творчості та інформаційних технологій учнівської молоді», керівник гуртка робототехніки;
Скрипник Оксана Олександрівна, методист КПНЗ «Нікопольський міжшкільний центр трудового
навчання та технічної творчості», керівник гуртка робототехніки «NikoBots»; Кондрюк Денис
Васильович, завідувач організаційно-масовим відділом Чернівецького обласного центру науковотехнічної творчості, керівник гуртка робототехніки; Духлій Пилип Михайлович, співзасновник і
директор Інжинірингової школи BRO BOT.
Питання, що обговорюватимуться: філософські проблеми сучасної робототехніки; робототехніка
для найменших; розвиток алгоритмічного мислення та кодування у початковій школі. Методика
впровадження курсів робототехніки для дітей молодшого шкільного віку; робототехніка в контексті
STEM-освіти; робототехніка: на шляху до професійного визначення; використання елементів
робототехніки у викладанні природничо-математичних дисциплін; робототехніка як складова галузі
«Технології»; проєктна діяльність у контексті розвитку робототехніки; розвиток обдарованості й
формування STEM-компетентностей на заняттях із робототехніки; 3-Д технології в контексті STEMосвіти; освітня робототехніка на шляху до майбутньої професії.
Цільова аудиторія: науковці, освітяни, освітні експерти, представники компаній-постачальників
робототехнічного обладнання, аспіранти, докторанти, представники влади й роботодавців, усі
зацікавлені особи.
01.04.2021 р., 14:00-16:00
Платформа: Google Meet, код доступу: 792 138 655#
Вхід: https://meet.google.com/efn-btki-noy
Семінар «Оптимізація самостійної підготовки студентів-медиків в умовах пандемії COVID 19.
Доповідачі: Ерстенюк Ганна Михайлівна, професор, перший проректор Івано-Франківського
національного медичного університету; Кобець Сергій Федорович, доцент, проректор з науковопедагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Івано-Франківського національного медичного
університету; Мізюк Михайло Іванович, професор, завідувач кафедри гігієни та екології ІваноФранківського національного медичного університету; Осадець Віталій Степанович, доцент,
начальник міжнародного відділу Івано-Франківського національного медичного університету;
Цюцьмаць Ігор Володимирович, асистент, заступник начальника відділу інформаційно-аналітичного
забезпечення Івано-Франківського національного медичного університету
Питання, що обговорюватимуться: оптимізація самостійної підготовки студентів-медиків,
стоматологічного й фармацевтичного факультетів вищого медичного закладу освіти в умовах
пандемії COVID – 19.
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Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники вищих медичних закладів освіти.
01.04.2021 р., 13:00-14:00
Посилання: https://cutt.ly/1zny5gp
Конференція «Педагогічне моделювання як функція інноваційного освітнього менеджменту».
Доповідачі: Соколенко Тетяна Миколаївна, к.пед.н., доцент, завідувач методичного відділу
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості; Ліхута Оксана В’ячеславівна,
методист Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості; Бойко Ольга Анатоліївна,
заступник директора з навчально-методичної роботи Донецького обласного палацу дитячої та
юнацької творчості; Канзюба Ольга Михайлівна, директор Донецького обласного палацу дитячої та
юнацької творчості; Карпенко Олена Олексіївна, к.філос.н., завідувач відділу художньої творчості
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Питання, що обговорюватимуться: інноваційний освітній менеджмент: моделі й технології;
моделювання як методологічний принцип організації освітнього процесу; педагогічне моделювання;
моделювання компетентнісного освітнього простору Донецького обласного палацу дитячої та
юнацької творчості; модель розвитку професійних компетентностей керівника гуртка Донецького
обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, заступники, педагоги.
01.04.2021 р., 11:00-11:45
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 810 1521 7708, код доступу: aki0aW
https://us05web.zoom.us/j/81015217708?pwd=Rnd0RXlMVlpTaTJlbUhsNHE1UzBlQT09
Науково-практичний семінар «Особистісна самореалізація вчителя і учня в інноваційному
освітньому просторі ліцею».
Доповідачі: Башук Любов Вікторівна, в.о. директора Криворізького природничо-наукового ліцею;
Козлова Наталія Миколаївна, заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи
Криворізького природничо-наукового ліцею; Труханенко Ганна Михайлівна, к.пед.н., заступник
директора з навчально-виховної роботи Криворізького природничо-наукового ліцею; Чаговець
Борис Миколайович, к.пед.н., заступник директора з науково-методичної роботи Криворізького
природничо-наукового ліцею; Буднік Наталія Григорівна, заступник директора з виховної роботи
Криворізького природничо-наукового ліцею; Литвинова Олеся Миколаївна, заступник директора
Криворізького природничо-наукового ліцею; Ребрина Андрій Анатолійович, аспірант
Хмельницького національного університету.
Питання, що обговорюватимуться: створення науково-методичного середовища в інноваційному
освітньому просторі закладу загальної середньої освіти. Форми інтегрованої взаємодії суб’єктів
освітнього процесу. Шляхи професійного зростання та творчого розвитку вчителя. STEM-технології
навчання. Самореалізація здобувачів освіти.
Цільова аудиторія: керівники закладів загальної середньої освіти, методисти, учителі.
01.04.2021 р., 14:00-14:50
Платформа: meet.google.com, код доступу: efu-zaxd-okh
Посилання: https://meet.google.com/efu-zaxd-okh
Конференція «Забезпечення якості дошкільної освіти».
Доповідачі: Матушевська Олена Василівна, методист відділу музейної освіти та бібліотечної
справи комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»; Стаднік Надія Вікторівна, старший викладач кафедри
педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти комунального закладу Київської обласної
ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»; Алєксєєва Тетяна
Олександрівна, директор Центру розвитку дитини «Веселка» Іванківської селищної ради; Гриценко
Тетяна Вітольдівна, методист Центру розвитку дитини «Веселка» Іванківської селищної ради;
Луценко Юлія Анатоліївна, старший інспектор відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської
ради; Морозова Надія Миколаївна, вихователь дошкільного навчального закладу № 162 м. Києва.
Питання, що обговорюватимуться: формування лідерських якостей керівників закладів
дошкільної освіти; моніторинг формування самооцінки дітей старшого дошкільного віку; суджоктерапія як складова оздоровчо-профілактичної роботи закладу освіти.
Цільова аудиторія: керівники й педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої
освіти.
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01.04.2021 р., 11:00-11:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 992 248 8806, код доступу: 3vb008
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/9922488806?pwd=aDVTR3NwenY4WThsVUw4elA2ZjRyZz09
Дискусійна панель «Автономія закладу загальної середньої освіти».
Проводить: Йовбак Юрій Юрійович, директор опорного навчального закладу «Щасливський
навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Пристоличної сільської ради.
Питання, що обговорюватимуться: система роботи керівника закладу освіти з реалізації
фінансової, кадрової, академічної (освітньої), організаційної автономії закладу освіти.
Цільова аудиторія: керівники закладів загальної середньої освіти
01.04.2021 р., 12:00-12:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 992 248 8806, код доступу: 3vb008
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/9922488806?pwd=aDVTR3NwenY4WThsVUw4elA2ZjRyZz09
Майстер-клас «Професійний розвиток учителя-філолога».
Доповідачі: Химера Наталія Володимирівна, методист відділу української мови і літератури,
зарубіжної літератури комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»; Тригуб Ірина Анатоліївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель зарубіжної літератури опорного
навчального закладу «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Пристоличної сільської ради.
Питання, що обговорюватимуться: професійні ролі вчителя-філолога в інноваційному освітньому
просторі; контекстне вивчення літератури в системі курсів за вибором в умовах профільного
навчання.
Цільова аудиторія: керівники закладів загальної середньої освіти, вчителі української мови й
літератури, зарубіжної літератури.
01.04.2021 р., 13:00-13:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 992 248 8806, код доступу: 3vb008
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/9922488806?pwd=aDVTR3NwenY4WThsVUw4elA2ZjRyZz09
Дискусійна панель «Навчальний процес і онлайн сервіси (формат дискусійної панелі фасилітації онлайн (практичне застосування інструментів у роботі)».
Проводить: Дзюба Наталія Анатоліївна, методистка КПНЗ «Київська Мала академія наук
учнівської молоді», бізнес-тренерка, фасилітаторка, бізнес-консультант ISO 20700-2017, керівниця
проєкту «Академія Сучасних Освітніх Технологій» (АСОТ).
Питання, що обговорюватимуться: онлайн сервіси в навчальному процесі: як підтримувати увагу
й зацікавленість учнів під час уроку; як інтегрувати сучасні технології навчання та не завадити
процесу засвоєння матеріалу.
Цільова аудиторія: вчителі, керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів.
01.04.2021 р., 14:00-15:30
Платформа: Zoom, Padlet, ідентифікатор: 862 0713 2192, код доступу: 856857
Презентація «Основи інклюзивного шкільного навчання (для початківців)».
Проводить: Кагляк Олена Володимирівна, сертифікована тренерка зі шкільної інклюзивної освіти,
методистка відділення економіки КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»,
асистентка вчителя НВК № 157 м. Києва.
Питання, що обговорюватимуться: хто такі діти з особливими освітніми потребами. Що таке
інклюзивне навчання. Алгоритм організації інклюзивного шкільного навчання. Інклюзія в Україні:
статистичні дані й тенденції.
Цільова аудиторія: вчителі, керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів,
асистенти вчителів.
01.04.2021 р., 16:00-17:00
Платформа: ZOOM, ідентифікатор: 873 0415 7403, код доступу: 885750
Вебінар «Музейна педагогіка в Україні: історичний і сучасний дискурс».
Модератори: Лук’янова Лариса Борисівна, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України,
директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Філіпчук Наталія Олександрівна, д.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу змісту і
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технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України.
Доповідачі: Івасюк Оксана Михайлівна, к.філол.н., доцент, експерт змісту освіти Команди
підтримки реформ Міністерства освіти і науки України; Терешко Інна Григорівна, к.пед.н., декан
факультету мистецтв, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини; Вовк Мирослава Петрівна, д.пед.н., с.н.с.,
завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Міхно Олександр Петрович, к.пед.н., директор
Педагогічного музею України; Топилко Олег Васильович, начальник відділу музейно-освітньої
роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Патенок Оксана
Петрівна, к.психол.н., доцент, професор кафедри соціальної політики факультету соціальноекономічної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Китайгородська Віра Микитівна, заслужений працівник культури, член Національної спілки
письменників України; Соломаха Світлана Олександрівна, к.пед.н., с.н.с. відділу змісту і технологій
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України; Грищенко Юлія Валеріївна, к.пед.н., с.н.с. відділу змісту і технологій педагогічної освіти
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Ходаківська
Сніжана Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної
освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: музейна комунікація в науково-освітньому просторі;
пріоритети розвитку музейної педагогіки в Україні; роль меморіальних музеїв у становленні творчої
особистості; досвід упровадження курсу «Музейна педагогіка» в закладі вищої педагогічної освіти;
ретроспектива виникнення музеїв при університетах України; інноваційні напрями діяльності
Педагогічного музею України; лекція-вистава як інтерактивна платформа культурно-освітньої
діяльності в музейному просторі; формування ціннісно-смислових орієнтирів майбутніх працівників
соціальної сфери засобами пізнання культурної спадщини; музей як сучасний культурно-освітній
осередок; використання музейної педагогіки в підготовці вчителя мистецьких дисциплін; віртуальні
ресурси сучасних музеїв; інтерактивні форми й методи музейної педагогіки.
Цільова аудиторія: викладачі закладів освіти, музейні працівники, студенти, магістранти,
аспіранти.
01.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 849 1971 1890, код доступу: 071834
Підключитися:
http://ipood.com.ua/kalendar-podiy/muzeyna-pedagogika-v-ukrani-istorichniy-i-suchasniy-diskurs/
Вебінар «Презентація навчально-розвивальної програми «Цілеспрямоване професійне
самовизначення старшокласників».
Проводить: Шевенко Алла Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу психології праці
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Цільова аудиторія: старшокласники, практичні психологи, соціальні педагоги, педагогічні
працівники.
01.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 827 2222 1772, код доступу: x4hvG1
Підключитися:
https://us05web.zoom.us/j/82722221772?pwd=cHhkcHNyQUV6aVFEUzBXZmlSRTZrQT09
Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної освіти».
Модератори: Султанова Лейла Юріївна д.пед.н., с.н.с., завідувач відділу теорії і практики
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України; Сергеєва Лариса Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри професійної та вищої
освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
Доповідачі: Лавріненко Олександр Андрійович, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник
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відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України; Кучерявий Олександр Георгійович, д.пед.н., професор, провідний
науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Солдатенко Микола Миколайович, д.пед.н.,
професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Тринус Олена
Володимирівна, к.пед.н., старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Петренко Лариса Михайлівна, д.пед.н., професор
кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»; Купрієвич Вікторія Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри
професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»; Антонюк Людмила Анатоліївна, старший викладач кафедри професійної та
вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту
освіти».
Питання, що обговорюватимуться: вплив пандемії COVID-19 на вищу освіту: європейський і
національний виміри; якість освіти як основний чинник забезпечення конкурентноздатності
фахівця; педагогічна майстерність вчителя Нової української школи: виклики й реальність; сутнісні
характеристики цілісного розвитку вчителя нової генерації; професійна самоосвіта сучасного
вчителя: виклики й перспективи; професійне самовиховання вчителя нової генерації; експірієнстехнології в професійному розвитку науково-педагогічних працівників; проблема освіти в
сучасному інформаційному світі; освіта впродовж життя як провідна концепція в епоху 4-ї
промислової революції.
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники, викладачі, керівники закладів освіти.
01.04.2021 р., 11:30-12:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 849 7217 4500, код доступу: 570588
Підключитися:
https://us02web.zoom.us/j/84972174500?pwd=ajNPUCt6NTQ0cmp6TmNmeXF6WmNWQT09
Круглий стіл «Математична освіта в гімназії: якою їй бути».
Доповідачі: Бурда Михайло Іванович, д.пед.н., професор, завідувач відділу математичної та
інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Васильєва Дарина Володимирівна,
к.пед.н, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту
педагогіки НАПН України; Вашуленко Ольга Петрівна, к.пед.н., старший науковий співробітник
відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Харченко
Людмила Андріївна, вчитель математики Русанівського ліцею м. Києва.
Питання, що обговорюватимуться: вимоги до змісту математичної освіти в гімназії; інновації в
навчанні математики в гімназії; особливості типової освітньої програми для 5-9 класів закладів
загальної середньої освіти.
01.04.2021 р., 15:00-16:00
Пряма
трансляція
на
сторінці
відділу
математичної
та
інформатичної
освіти
https://www.facebook.com/MathICTDepartment/ Для участі у круглому столі посилання
https://us02web.zoom.us/j/87231342626?pwd=QUhXYXpvbW9HM3YrTVUwUDRRYUJidz09
Запис буде розміщено на YouTube каналі Інституту педагогіки НАПН України.
Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти, викладачі закладів вищої
педагогічної освіти, методисти закладів підвищення кваліфікації вчителів.
Діджитал-хаб (вебінар) «Експірієнс-технології професійного розвитку фахівців у відкритому
університеті».
Доповідачі: Сорочан Тамара Михайлівна, д.пед.н., професор, директор Центрального інституту
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Карташова Любов Андріївна,
д.пед.н., професор, заступник директора Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»; Оліфіра Лариса Миколаївна, к.пед.н., доцент, заступник
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директора Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту
освіти»; Олешко Петро Степанович, к.і.н., доцент, професор кафедри професійної і вищої освіти
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Ілляхова
Марина Володимирівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії і освіти Центрального інституту
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Маршицька Вікторія
В’ячеславівна, к.пед.н., доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Литвинюк Галина Іванівна,
директор Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та
моніторингу; Пінчук Наталія Іванівна, к.психол.н., доцент кафедри психології управління
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
Питання, що обговорюватимуться: експірієнс технології професійного розвитку фахівців у
відкритому університеті; цифровий порядок денний 2021: світові інноваційні рішення для освіти;
віртуальна спільнота викладачів УВУПО як фактор професійного розвитку; експірієнс-технології в
освіті дорослих: ефект кластерної взаємодії; цифровий експірієнс: забезпечення асинхронного
освітнього процесу засобами скрайб-технологій; експірієнс-технології в професійному розвитку
викладачів закладів фахової передвищої освіти; освітнє трансфер-містечко «D#04 T’mistechko» –
цифровий формат інноваційних перспектив педагогічної діяльності; коучинг-технології у
відкритому університеті післядипломної освіти.
Цільова аудиторія: керівники, працівники закладів і структурних підрозділів післядипломної
освіти і підвищення кваліфікації, центрів професійного розвитку педагогічних працівників,
заступники директорів з методичної роботи, методисти закладів освіти усіх типів.
01.04.2021 р., початок заходу: 12:00
Підключитися: https://bbb.uem.edu.ua/b/per-h7f-gdn-yfs
Віртуальна екскурсія «Особливості організації трудових відносин і охорони праці в умовах
пандемії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».
Доповідачі: Сахно Олександр Володимирович, к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри технологій
навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Бородіна Наталія Анатоліївна, д.т.н., с.н.с., професор
кафедри технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Уряднікова Інга Вікторівна, к.т.н.,
доцент кафедри технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Лукіянчук Алла
Миколаївна, к.психол.н., доцент кафедри технологій навчання охорони праці та дизайну
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту
освіти»; Удовик Світлана Іванівна, викладач кафедри технологій навчання охорони праці та дизайну
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту
освіти».
Питання, що обговорюватимуться: соціальний захист педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в
умовах пандемії; використання електронного кабінету «охорона праці»; трудове законодавство
України в умовах пандемії; психологічні умови профілактики професійного вигорання у трудових
відносинах; організація оплати праці педагогічних працівників ЗП(ПТ)о в умовах карантину; LMS
«Профосвіта».
Учасники: науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», педагогічні працівники Полтавської, Херсонської,
Харківської, Дніпропетровської і Кіровоградської областей, м. Кривого Рогу.
01.04.2021 р., початок заходу: 12:00
Режим доступу: https://meet.google.com/crt-jwqa-fqo
Лекція «Освіта дорослих: психологічні перспективи або вже не буде так як раніше!».
Доповідач: Лушин Павло Володимирович, д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології та
особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
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«Університет менеджменту освіти».
Цільова аудиторія: здобувачі вищої освіти, аспіранти, науково-педагогічні працівники, психологи,
фахівці різних галузей знань і професійної діяльності.
01.04.2021 р., початок заходу: 12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 818 8650 6129, код доступу: 162072
Підключитися:
https://us02web.zoom.us/j/81886506129?pwd=amR5ZHZ5S1dhbytudDZZdzgzUXQzQT09
Майстер-клас «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та
кар’єри».
Доповідачі: Карташов Євген Григорович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач
кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Алейнікова Олена
Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління і
проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»; Букорос Тетяна Олександрівна, к.політ.н., доцент, професор
кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Бережна Галина Віталіївна,
к.е.н., доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Ковтун Оксана
Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і
проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти».
Питання, що обговорюватимуться: проєктні технології як інструмент побудови кар’єри й життя.
Цільова аудиторія: науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів освіти, студенти,
абітурієнти.
01.04.2021 р., початок заходу: 14:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 820 6890 8715, код доступу: 834578
Посилання
https://us02web.zoom.us/j/82068908715?pwd=RHFTU056cHptdXlkdWU1bVNiaDFrZz09
Майстер-клас «Типологічний підхід до вирішення задач розвитку креативності в педагогічній
роботі» (в контексті типології К. Г. Юнга – Д. Кейрси).
Проводить: Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу діагностики
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Цільова аудиторія: психологи, соціальні педагоги, вчителі, студенти й аспіранти ЗВО, батьки й усі
зацікавлені проблематикою обдарованості.
01.04.2021 р., 11:00-12:30
Посилання https://meet.google.com/fzw-yjcm-ypr
Круглий стіл «Освіта дітей із порушеннями слуху: актуальний зміст і тенденції».
Доповідачі: Литовченко Світлана Віталіївна, к.пед.н., завідувач відділу освіти дітей з
порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН
України; Таранченко Оксана Миколаївна, д.пед.н., головний науковий співробітник відділу освіти
дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України; Шевченко Володимир Миколайович, к.пед.н., старший науковий співробітник
відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України; Жук Валентина Володимирівна, старший науковий
співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Литвинова Віра Володимирівна, старший
науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Піканова Наталія Володимирівна, аспірант
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Горенкова
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Світлана Богданівна, директор спеціальної школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Києва; Москаленко Тетяна
Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціальної школи І-ІІІ ступенів № 9 м.
Києва.
Питання, що обговорюватимуться: новації в освіті дітей із порушеннями слуху; зміст і технології
навчання дітей із порушеннями слуху; перспективи розвитку спеціальної освіти.
Цільова аудиторія: педагоги, які навчають дітей з порушеннями слуху, фахівці інклюзивноресурсних центрів, батьки дітей із порушеннями слуху.
01.04.2021 р., 11:00-13:00
Платформа: Zoоm, ідентифікатор: 810 5030 5952, код доступу: 2021
Приєднатися
https://us02web.zoom.us/j/81050305952?pwd=TUZCdXBsQS9YU3Q1MXRIQ3dpeTJkZz09
Науково-практичний семінар «Сучасні технології освіти й соціалізації учнів із порушеннями
інтелектуального розвитку на початковому етапі навчання».
Ведучі: Чеботарьова Олена Валентинівна, к.пед.н., завідувач відділу освіти дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України; Блеч Ганна Олександрівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу освіти
дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України.
Доповідачі: Мякушко Оксана Іванівна, к.психол.н., старший науковий співробітник відділу освіти
дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України; Гладченко Ірина Вікторівна, к.пед.н., старший науковий
співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Бобренко Інна Всеволодівна,
науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Сухіна Ірина
Вячеславівна, к.психол.н., старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України; Трикоз Сніжана Валеріївна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу освіти
дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: cоціальні історії як засіб соціалізації учнів із
інтелектуальними й комплексними порушеннями розвитку; технології розвитку соціального й
емоційного інтелекту в учнів із інтелектуальними порушеннями; визначення практичних цілей
навчання математики учнів із порушеннями інтелектуального розвитку; рухливі ігри в фізичному
вихованні молодших школярів із ПІР; шляхи подолання емоційного вигорання у батьків дітей з
особливими освітніми потребами; формування природничих уявлень у дітей із порушеннями
інтелектуального розвитку.
Цільова аудиторія: педагоги спеціальних і інклюзивних закладів загальної середньої освіти,
фахівці ІРЦ, викладачі й студенти закладів вищої освіти, батьки дітей з ООП.
01.04.2021 р., 11:00-12:30
Платформа: Google Meet
Посилання: https://meet.google.com/sff-jdma-jfu
Семінар-практикум «Психолого-педагогічний супровід навчання і виховання дошкільників із
порушеннями зору».
Доповідачі: Костенко Тетяна Миколаївна, к.психол.н., завідувач відділу освіти дітей з
порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН
України; Довгопола Катерина Станіславівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу
освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України; Курінна Владислава Русланівна, молодший науковий співробітник
відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
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Ярмаченка НАПН України; Кобильченко Вадим Володимирович, д.психол.н., головний науковий
співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Легкий Олег Михайлович, старший науковий співробітник
відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: особливості пізнавальної активності дошкільників із
порушеннями зору; виховання і розвиток дитини з порушеннями зору раннього віку; ігрова
діяльність дітей із порушеннями зору; деприваційна детермінація порушень соціалізації на етапі
дошкільного дитинства; пізнавальна діяльність дошкільників із порушеннями зору.
Цільова аудиторія: фахівці, що працюють із дітьми з порушеннями зору, батьки дітей із
порушеннями зору.
01.04.2021 р., початок заходу: 10:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 378 825 8271, код доступу: 217
Приєднатися: https://us02web.zoom.us/j/3788258271?pwd=T0RYR3BJaFg3aEcwYWRGelVqanpmdz09
Вебінар «Використання МКФ-ДП для діагностики й моніторингу сфер розвитку дитини з
ООП».
Ведуча: Ярмола Наталія Анатоліївна, к.пед.н., завідувач відділу інклюзивного навчання Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Доповідачі: Коваль-Бардаш Людмила Вікторівна, к.пед.н., провідний науковий співробітник
відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України; Компанець Наталія Миколаївна, к.психол.н., старший науковий
співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України.
.
Питання, що обговорюватимуться: формування індивідуальної освітньої траєкторії дитини з
ООП: етапи роботи; використання МКФ-ДП для діагностики й моніторингу сфер розвитку дитини з
ООП.
Цільова аудиторія: вихователі закладів дошкільної освіти, педагоги-дошкільники, працівники
інклюзивно-ресурсних центрів, методисти, батьки й усі зацікавлені.
01.04.2021 р., початок заходу: 12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 262 578 4689, код доступу: 74KD2J
Приєднатися:
https://us04web.zoom.us/j/2625784689?pwd=NEN1KytDaTRNdFFqMXRkZzF2Zldxdz09
Науково-методичний семінар «Особливі мовленнєві потреби: психолінгвосинергетичні
стратегії задоволення».
Ведуча: Данілавічютє Еляна Анатоліївна, к.пед.н., с.н.с., завідувачка відділу логопедії Інституту
спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Доповідачі: Данілавічютє Еляна Анатоліївна, к.пед.н., с.н.с., завідувачка відділу логопедії
Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Трофименко Людмила Іванівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту
спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Ільяна Валентина
Михайлівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної
педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Рібцун Юлія Валентинівна,
к.пед.н., старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки та
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Мартинюк Зоряна Степанівна, к.пед.н.,
старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки та психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Грибань Галина Віталіївна, науковий співробітник
відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН
України.
Питання, що обговорюватимуться: стратегія задоволення особливих мовленнєвих потреб при
дизартрії; стратегія задоволення особливих мовленнєвих потреб при алалії; стратегія задоволення
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особливих мовленнєвих потреб при дислексії; стратегія задоволення особливих мовленнєвих потреб
при заїканні; стратегія задоволення особливих мовленнєвих потреб при ринолалії; стратегія
задоволення особливих мовленнєвих потреб при дислалії.
Цільова аудиторія: педагоги спеціальних закладів загальної середньої освіти, вчителі-логопеди,
педагоги закладів загальної середньої і класів з інклюзивною формою навчання, практичні
психологи, фахівці ІРЦ, студенти закладів вищої освіти педагогічних і психологічних напрямів
навчання, фахівці, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, батьки.
01.04.2021 р., 11:00-13:00
Платформа: Google Meet
Посилання: https://meet.google.com/uwb-eddg-pnp
Круглий стіл «Проблема забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах
діяльності сучасних закладів освіти».
Доповідачі: Охріменко Зорина Володимирівна, к.пед.н., завідувач лабораторії виховання готовності
до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України; Морін Олег Леонідович, к.пед.н.,
старший науковий співробітник лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем
виховання НАПН України; Шевенко Алла Миколаївна, науковий співробітник лабораторії виховання
готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України.
Питання,
що
обговорюватимуться:
проблема
забезпечення
професійно-ціннісного
самовизначення учнівської молоді засобами професійної орієнтації; технологія формування в учнів
професійно-ціннісних орієнтацій до трудової діяльності; інструментарій для ефективного
професійного самовизначення учнівської молоді: досвід упровадження.
Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні й педагогічні працівники, представники
державних інституцій і громадських організацій.
01.04.2021 р., 14:00-14:45
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 994 1557 4034, код доступу: 470118
Підключитися: https://zoom.us/j/99415574034?pwd=bHpWRm54Z0tFblZYYTVYTnpPQWdHZz091
Майстер-клас «Соціально-психологічна технологія забезпечення підтримки освітніх реформ
«КІТ-ПРО».
Проводять: Бевз Галина Михайлівна, доктор наук, професор, завідуюча лабораторії психології
спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Кравчук Світлана
Леонтіївна, к.психол.н., доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології спілкування
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Капустюк Олена Миколаївна,
к.психол.н., старший науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України; Гриценок Людмила Іванівна, науковий
співробітник лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: результати моніторингу (2016-2020 р.р.) Всеукраїнського
експерименту «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій», затвердженого
Наказами МОН України № 219 від 04.03.2016 р., № 1128 від 08.08.2017, № 1197 від 18.08.2017 р.;
«КІТ-ПРО» як комплексна соціально-психологічна технологія підтримки освітніх реформ.
01.04.2021 р., 11:00-11:45
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 883 7295 3551, код доступу: 876562
Підключитися:
https://us02web.zoom.us/j/88372953551?pwd=S0t6TVJuNzBGVFNJZFBOUDg1L2hEQT09
Семінар-практикум «Проєктно-модульне планування роботи закладу середньої освіти
засобами Інтернет технологій».
Доповідач: Киричук Валерій Олександрович, к.пед.н., доцент, провідний науковий співробітник
відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН
України; Кулініч Олена Михайлівна, директор Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я.
Домбровського м. Житомира; Терзілова Людмила Миколаївна, директор Вознесенської
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Вознесенської міської ради Миколаївської області.
31.03.2021 р., 11:00-14:00
Питання, що обговорюватимуться: проєктне планування роботи ЗСО: теорія і практика;
cтратегічне планування роботи закладу; плани реалізації проєтів ЗСО.
Цільова аудиторія: керівники та педагогічні працівники закладів середньої освіти, методисти,
викладачі закладів післядипломної освіти.
Приєднатися https://bbb.uem.edu.ua/b/qny-lwd-pv7-kl6
Круглий стіл у форматі вебінару «Реалізація інноваційно-технологічного підходу як
ефективний засіб організації якісного навчання».
Модератори: Друзь Лариса Всеволодівна, завідувач лабораторії педагогічної майстерності та
освітніх інновацій КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»; Шевченко Ілона Андріївна,
к.пед.н., доцент кафедри екології, природничих та математичних наук КЗВО «Вінницька академія
безперервної освіти».
Доповідачі: Сокольвак Олена Костянтинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ
«Загальноосвітня школа І ступеня №5 Вінницької міської ради»; Воложаніна Олена Іннокентіївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Спеціалізована загальноосвітня школа І
ступеня № 25 Вінницької міської ради»; Сіленко Тетяна Валентинівна, вчитель англійської мови КЗ
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Вінницької міської ради»; Бартюк Микола Петрович,
заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 31
Вінницької міської ради».
Питання, що обговорюватимуться: упровадження STEАM-технологій в освітній процес НУШ;
STEM-освіта в початковій школі; використання інноваційних технологій для підвищення якості
освіти в закладі загальної середньої освіти; Smart-технології в англійській мові як ефективний засіб
організації якісного навчання.
Цільова аудиторія: керівники закладів загальної середньої та початкової освіти, вчителі закладів
загальної середньої та початкової освіти
01.04.2021 р., 14:00-15:00
Платформа: Googl Meet
Підключитися: з комп’ютера https://meet.google.com/mse-pnpc-bhp; з телефону mse-pnpc-bhp
Вебінар «Чому учням не цікаво та як тримати їх увагу, направляючи їх фокус на предмет
навчання? Дистанційний формат - не перешкода, це по-іншому, але не гірше».
Проводить: Заднипренко Максим Анатолійович, менеджер ТОВ «ВЕМА КІДС».
Питання, що обговорюватимуться: еволюція навчального процесу. Роль інтерактивного
обладнання на уроці. Як обрати обладнання та на що звернути увагу. Як використовувати
інтерактивне обладнання.
Цільова аудиторія: усім закладам освіти від початкової школи до університетів,
управлінням/департаментам освіти.
01.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 265 803 0251, код доступу: 974494
Тренінг «Психологічне супроводження батьків виховуючих дітей з особливими освітніми
потребами».
Проводить: Муравська Юлія Вікторівна, практикуючий, клінічний психолог, методист ТОВ
«ВЕМА КІДС».
01.04.2021 р., 12:00-13:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 265 803 0251, код доступу: 722464
Цільова аудиторія: спеціалістам ІРЦ.

2 квітня 2021 року
Програма онлайн заходів
Науково-практична конференція «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованих систем
дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах освіти 30

Clever: School of Natural and Mathematical Sciences», присвячена пам’яті видатного вченого,
академіка Мирослава Івановича Жалдака.
Доповідачі: Гриб’юк Олена Олександрівна, науковий керівник проекту, провідний науковий
співробітник, к.пед.н., старший дослідник, доцент Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України; Шафран Йоанна, д.пед.н., доцент Університету імені Адама Міцкевича в
Познані (Польща); Єрофєєва Ірина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов, дошкільний навчальний заклад». Одеська приватна гімназія «Мрія»;
Ведищева Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель
англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської
області; Волкова Наталія Іванівна, завідуюча комунального закладу «Дошкільний навчальний
заклад № 72 Вінницької міської ради»; Журавель Наталя Володимирівна, завідуюча комунального
закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради»; Сас Наталія Вячеславівна,
завідуюча комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради».
Питання, що обговорюватимуться: ефективність поширення педагогічного досвіду та
інноваційних розробок в педагогічній освіті в контексті підвищення загального освітнього рівня
дітей і молоді з предметів природничо-математичного циклу, в тому числі STEM-освіти;
обговорення результатів наукових досліджень і інноваційної діяльності, педагогічно виваженого
використання варіативних моделей комп’ютерно орієнтованих методичних систем дослідницького
навчання предметів природничо-математичного циклу, механізмів впровадження та соціальних
ефектів; розвиток науково-дослідної та інноваційної діяльності в галузі інформаційнокомунікаційних технологій, математичного моделювання, систем комп’ютерної математики;
розвиток процесів і технологій інформатизації освіти, навчально-методичного забезпечення
національної системи природничо-математичної, STEM- та ІТ-освіти; ефективність просування
інноваційних педагогічних рішень на основі використання інформаційних технологій; формування і
розвиток іншомовної комунікативної компетентності школярів в умовах дослідницького навчання;
освітня робототехніка як універсальний інструмент для розвитку й виховання учнів у процесі
дослідницького навчання; розвиток інтелектуальних і творчих здібностей школярів через
дослідницьку діяльність; особливості дослідницького навчання молодших школярів в умовах Нової
української школи; пошуково-дослідницька й експериментальна діяльність дошкільників як основа
пізнавального розвитку; специфіка проведення наукових досліджень і обмін досвідом щодо
використання методів і технологій електронного й мобільного навчання, інноваційних освітніх і
інструментальних технологій в контексті неперервної освіти.
Цільова аудиторія: педагоги ЗЗСО, ЗДО, науковці НАН України, НАПН України, викладачі ЗВО.
02.04.2021 р., 10:00-12:00
Платформа: Zoоm, ідентифікатор: 914 370 6663, код доступу: EUH56e
Презентація «Багатофункціональний освітній простір ОРЦПІО МОІППО: корекційнорозвиткове обладнання в роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру (РАС)».
Доповідачі: Пінюгіна Катерина Олександрівна, завідувач обласного ресурсного центру з підтримки
інклюзивної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Бавольська Оксана Володимирівна, методист обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної
освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Питання, що обговорюватимуться: огляд дидактичного обладнання та його корекційні
можливості в роботі з дітьми з РАС; використання інтерактивного обладнання під час занять із
дітьми з РАС: індивідуальний підхід.
Цільова аудиторія: учителі, асистенти вчителів, вихователі, асистенти вихователів, які навчають
дітей з РАС; фахівці ІРЦ, батьки, які виховують дітей з РАС.
02 квітня 2021 р., 10:00-11:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 936 1496 3301, код доступу: 135518
Посилання: https://zoom.us/j/93614963301?pwd=MzdGRzcxdE96WUpYNnB3Q1lzdzl3Zz09
Науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах
євроінтеграції України».
Доповідачі: Ничкало Нелля Григорівна, д.пед.н., професор, дійсний член НАПН України, академіксекретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук
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України; Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор, заступник директора ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»; Супрун В’ячеслав Васильович, к.е.н., доцент, професор кафедри
менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України; Міщенко Олена Валеріївна, заступник директора з навчальновиробничої роботи ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти»; Ведмідь Юлія
В’ячеславівна, заступник директора з навчальної роботи ДПТНЗ «Сумський центр професійнотехнічної освіти»; Бурцева Тетяна Миколаївна, майстер виробничого навчання ДНЗ «Хмельницький
центр професійно-технічної освіти сфери послуг»; Шатрюк Віктор Миколайович, майстер
виробничого навчання ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»; Ященкова Єлизавета
Іллівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області;
Западинський Олександр Анатолійович, майстер виробничого навчання з професії «Електромонтер
контактної мережі» ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне училище»; Михайловський Олександр
Володимирович, викладач ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної
освіти»; Пархомчук Олена Юріївна, викладач ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне
училище»; Виноградча Наталія Сергіївна, викладач професійно-теоретичної підготовки ДНЗ
«Сумське міжрегіональне вище професійне училище»; Мотузко Нелля Сергіївна, викладач
професійно-теоретичної підготовки спецдисциплін ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної
освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу»; Василенко Оксана Володимирівна,
методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області; Курило
Наталія Григорівна, викладач української мови та літератури ДПТНЗ «Сумський центр професійнотехнічної освіти»; Харченко Анна Петрівна, викладач ДПТНЗ Державного професійно-технічного
навчального закладу «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»;
Кайтановська Ольга Миколаївна, завідувач сектору наукового та навчально-методичного
забезпечення організації освітнього процесу професійної освіти відділу науково-методичного
забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Шнюкова Ірина
Вадимівна, науковий співробітник сектору наукового та навчально-методичного забезпечення
організації освітнього процесу професійної освіти відділу науково-методичного забезпечення
професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» .
Питання, що обговорюватимуться: реформа й модернізація фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти, удосконалення змісту фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти, використання інтерактивних методів у професійній освіті й навчанні,
підготовка здобувачів освіти за дуальною формою навчання, навчально-практичний центр –
інноваційний підрозділ закладу професійної (професійно-технічної) освіти, дистанційне навчання –
спосіб реалізації освітнього процесу, застосування змішаного навчання в освіті, формування
цифрової компетентності педагога, цифрові інструменти сучасного педагога, використання
зарубіжного досвіду щодо розвитку системи соціального партнерства в професійній освіті.
Цільова аудиторія: наукові й науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, працівники
закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівці методичних установ, педагоги закладів освіти,
студентська й учнівська молодь.
02.04.2021 р., 11:00-14:00
Посилання для перегляду буде розміщено до 20 березня 2021 р.
Конференція «Особливості організації роботи закладу загальної середньої освіти в умовах
законодавчих змін: управлінський аспект».
Доповідачі: Маніленко Інна Володимирівна, методист відділу управління закладами освіти
комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»; Шубко Інна Василівна, директор НВК «Гімназія
«Інтелект» – ЗОШ І ступеня» Вишгородської міської ради Київської області»; Іванишин Мирослава
Петрівна, практичний психолог НВК «Гімназія «Інтелект» – ЗОШ І ступеня» Вишгородської
міської ради Київської області; Ліщук Ірина Олегівна, директор Новосілківського академічного
ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області; Руднік
Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Новосілківського
академічного ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області.
Питання, що обговорюватимуться: моніторинг законодавчих змін, які відбулися протягом
2020/2021 навчального року; надання практичних порад щодо здійснення відповідних
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управлінських процесів у закладі загальної середньої освіти; представлення зразків документів і
методичних рекомендацій щодо їх застосування; психоемоційне благополуччя працівників закладу
загальної середньої освіти в умовах сучасних викликів.
Цільова аудиторія: керівники закладів загальної середньої освіти.
02.04.2021 р., 11:00-11:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 992 248 8806, код доступу: 3vb008
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/9922488806?pwd=aDVTR3NwenY4WThsVUw4elA2ZjRyZz09
Майстер-клас «Управління освітньою діяльністю закладу загальної середньої освіти в сучасних
умовах».
Доповідачі: Антоненко Валентина Сергіївна, директор Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої
Ірпінської міської ради Київської області; Михайлова Стелла Євгенівна, директор Боярського
академічного ліцею Боярської міської ради Київської області; Волошена Раїса Вікторівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи Боярського академічного ліцею Боярської
міської ради Київської області; Мигаль Марина Леонтіївна, директор академічного ліцею № 1 імені
А. С. Малишка Обухівської міської ради Київської області; Жевага Олена Миколаївна, заступник
директора з навчально-виховної роботи академічного ліцею № 1 імені А. С. Малишка Обухівської
міської ради Київської області.
Питання, що обговорюватимуться: система роботи авторської школи як інноваційного закладу
освіти; допрофільне й профільне навчання природничо-математичного напряму за науковопедагогічним проєктом «Росток»; управління освітнім процесом в умовах Нової української школи.
Цільова аудиторія: керівники закладів загальної середньої освіти.
02.04.2021 р., 12:00-12:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 992 248 8806, код доступу: 3vb008
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/9922488806?pwd=aDVTR3NwenY4WThsVUw4elA2ZjRyZz09
Презентація «Динаміка розвитку кузні педагогічних кадрів крізь історію України та долі
людські».
Проводять: Пащенко Дмитро Іванович, д.пед.н., професор кафедри педагогіки, психології та
менеджменту освіти комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»; Майборода Зінаїда Яківна, керівник
навчального відділу комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»; Галашевська Світлана Вікторівна,
завідувач відділу координації методичної роботи та неперервної педагогічної освіти комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів»; Нечипорук Надія Іванівна, завідувач відділу дошкільної освіти комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів».
Питання, що обговорюватимуться: презентація монографії професора Пащенка Дмитра Івановича
«Літопис історичних, суспільно-політичних, соціально-економічних та культурно-освітніх подій, на
ґрунті і тлі яких відбувалося виникнення та становлення Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини».
Цільова аудиторія: керівники й педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої і
позашкільної освіти.
02.04.2021 р., 10:00-10:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 992 248 8806, код доступу: 3vb008
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/9922488806?pwd=aDVTR3NwenY4WThsVUw4elA2ZjRyZz09
Круглий стіл «Сучасні підходи до забезпечення якості освіти: освітня парадигма авторської
школи «Школа становлення відповідального громадянина».
Доповідачі: Корінна Людмила Віталіївна, директор Житомирського обласного ліцею Житомирської
обласної ради; Рассохіна Людмила Ростиславівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради; Хотинська Ірина Вікторівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи Житомирського обласного ліцею Житомирської
обласної ради; Боровська-Карандюк Ірина Анатоліївна, учитель української мови й літератури,
голова методичної комісії вчителів філологічних наук Житомирського обласного ліцею
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Житомирської обласної ради; Благодир Ольга Василівна, учитель історії та громадянської освіти
Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради; Коломоєць Галина Анатоліївна,
науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Питання, що обговорюватимуться: формування в закладі освіти організаційно-педагогічних умов
плідної співпраці педагогів, ліцеїстів, батьківської громадськості й соціальних інститутів з метою
підвищення якості освітніх послуг, створення демократичного освітнього середовища,
спрямованого на виховання відповідального громадянина; особистісно орієнтована освіта,
варіативність технологій і методик забезпечення якості освіти, організації освітнього процесу
залежно від пізнавальних здібностей його учасників; забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії
цілеспрямованого процесу підготовки ліцеїстів до життя в постійно змінних швидкоплинних умовах
сьогодення; створення оптимального розвиваючого демократичного освітнього простору для
розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей педагогів і ліцеїстів; формування
сучасного стилю педагогічного мислення, готовності вчителя й учня працювати в інноваційному
режимі, педагогіка партнерства.
Цільова аудиторія: педагогічні працівники, освітні менеджери, представники батьківської
громадськості, студенти.
02.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 987 0920 0183, код доступу: 8rm49a
Круглий стіл «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового
простору: стан, проблеми, перспективи».
Доповідачі: Навальна Марина Іванівна, д.філол.н., професор кафедри документознавства та
методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»; Зленко Алла Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри документознавства та
методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»; Ісайкіна Олена Дмитрівна, к.і.н., доцент кафедри документознавства та
методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»; Мірошніченко Денис Анатолійович, к.і.н., доцент кафедри документознавства
та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»; Якуба Василь Володимирович, к.і.н., доцент кафедри цифрових технологій
навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»; Щоголєв Ярослав Юрійович, старший викладач кафедри цифрових технологій
навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди».
Питання, що обговорюватимуться: посилення впливу процесів інтернаціоналізації на
ефективність і міжнародну конкурентоспроможність університетів, унаслідок чого вони
перетворюються на активних агентів світового ринку освітніх послуг; формування єдиного
світового освітнього простору; вдосконалення освітніх технологій, виходу української освіти на
світовий рівень; академічна мобільність як невід’ємна складова інтеграції України до сучасного
європейського суспільства знань; розширення міжкультурних горизонтів через поширення і
запозичення міжнародного досвіду.
Цільова аудиторія: науковці, викладачі ЗВО, молоді вчені й аспіранти.
02.04.2021 р., 11:00-11:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 595 989 0991, код доступу: tZmM4w
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/74261403170?pwd=Wk01OXFWdXhGYjdCTE5UM2VLM1NHZz09
Круглий стіл «Сенсорна кімната як простір для корекції навчальної діяльності дітей з
особливими освітніми потребами».
Доповідачі: Гуменюк Марія, заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізької
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 31 Криворізької міської ради; Бельмас Світлана, вчитель
інформатики Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 31 Криворізької міської ради;
Кириченко Ірина, вчитель-дефектолог Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 31
Криворізької міської ради; Суха Людмила, вчитель лікувальної фізичної культури Криворізької
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 31 Криворізької міської ради; Вінівіт’єва Вероніка,
вчитель географії та біології Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 31 Криворізької
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міської ради; Ребрина Анатолій Арсенович, к.пед.н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
Хмельницького національного університету.
Питання, що обговорюватимуться: організація освітнього середовища в сенсорній кімнаті КЗШ
№ 31; класифікація та устаткування сенсорної кімнати в закладі освіти; розвиток сенсорної
інтеграції в особливих дітей у роботі вчителя-дефектолога; лікувальна фізкультура в кімнаті релаксу
й спокою; використання сенсорної кімнати в роботі вчителя.
Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів освіти, логопеди, дефектологи.
02.04.2021 р., 15:00-15:45
Посилання: https://meet.google.com/cng-doug-yao
Семінар «Кар'єрна траєкторія дитини. Як допомогти підлітку обрати улюблену професію».
Доповідач: Пустовалова Інеса Миколаївна, практична психологиня КПНЗ «Київська Мала академія
наук учнівської молоді», авторка курсу з комунікативної компетентності для підлітків «Blаbltalk».
Питання, що обговорюватимуться: характеристика сучасних підлітків. Огляд профорієнтаційних
методик. Алгоритм дій в побудові стратегії кар’єрної траєкторії дитини.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів, вчителі,
психологи, соціальні працівники.
02.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 895 0076 8208, код доступу: 122287
Круглий стіл «Реалізація компетентнісного підходу в підручниках мови й літератури для
закладів освіти з навчанням мовами національних меншин».
Доповідачі: Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач відділу
навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України;
Фідкевич Олена Львівна, к.філол.н., провідний науковий співробітник відділу навчання мов
національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України; Снєгірьова
Валентина Василівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу навчання мов національних
меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України; Бакуліна Наталія
Валеріївна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та
зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України; Хорошковська-Носач Тетяна Петрівна,
науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури
Інституту педагогіки НАПН України; Тарангул Любов Миколаївна, начальниця Чернівецької філії
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Питання, що обговорюватимуться: реалізація компетентнісного підходу в підручниках
української мови та читання для 3-4 класів ЗЗСО з польською мовою навчання; реалізація
інтегративного підходу до навчання мов і літератур національних меншин; формування читацької
компетентності в контексті інтегрованого курсу «Російська мова і література. 10–11 класи; єдність
предметних і надпредметних цілей у підручнику «Мова іврит» для 4 класу ЗЗСО України; реалізація
компетентнісного підходу в підручниках української літератури для 5 класу; до проблеми реалізації
моделі багатомовної освіти в ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин.
Цільова аудиторія: учителі закладів освіти з навчанням мовами національних меншин, методисти,
науковці.
02.04.2021 р., початок заходу: 14:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 757 5241 9124, код доступу: b6h1b2
Підключитися:
https://us04web.zoom.us/j/75752419124?pwd=eUhPMFBGdDU1UTF3SzhmcUFqQTg1UT09
Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного
документообігу в закладах освіти й органах державної влади».
Доповідачі: Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, член-кореспондент Національної
академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професор
кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»; Отамась Інна Григорівна, к.і.н., доцент кафедри професійної та
вищої освіти, завідувачка відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
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Контрімавічієне Дануте (Danutė Kontrimavičienė), директорка Литовського державного нового
архіву, (Lithuanian State Modern Archives); Ковтанюк Юрій Славович, к.і.н., директор Центрального
державного електронного архіву України; Бойко Віта Федорівна, к.і.н., заступник директора
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства; Острянська
Олена Анатоліївна, к.пед.н., доцент відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту
освіти».
Питання, що обговорюватимуться: інновації в управлінні університетами: електронне
урядування; нормативно-правове регулювання електронного документообігу в Україні:
інформаційно-аналітичний огляд; документ його форми й поняття; уніфікація «електронного
конверта», призначеного для надсилання вихідних електронних документів і прийманняпередавання електронних документів на постійне зберігання; нормативно-методичні розробки
УНДІАСД з обліку й зберігання електронних документів в архівних установах України; система
електронного документообігу як засіб професійного розвитку суб’єктів освітнього процесу в
закладах вищої освіти України: реалії й перспективи.
Цільова аудиторія: працівники наукових установ та закладів освіти: керівники установ, працівники
загальних відділів (діловоди), архівних структурних підрозділів та структурних підрозділів з
інформаційних технологій, які упроваджують електронний документообіг, використовують його у
діловодстві, освітньому процесі та науковій роботі.
02.04.2021 р., початок заходу: 11:00
Посилання https://bbb.uem.edu.ua/b/33a-lhz-c7g-y1g
Вебінар «Використання сервісів хмаро орієнтованих систем відкритої науки в діяльності
вчителя».
Доповідачі: Шишкіна Марія Павлівна, д.пед.н., с.н.с., завідувач відділу хмаро орієнтованих систем
інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
Носенко Юлія Григорівна, к.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу хмаро
орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України; Мар’єнко Майя Володимирівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу
хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: хмаро орієнтовані платформи й інструменти в системах
відкритої науки; використання сервісів адаптивних хмаро орієнтованих систем у діяльності вчителя;
використання хмаро орієнтованих інструментів відкритої науки в підготовці вчителів до роботи в
наукових ліцеях.
02.04.2021 р., 11:00-12:00
Посилання https://join.skype.com/nmqweaWwuyWP
Цільова аудиторія: учителі ЗЗСО, наукові й науково-педагогічні працівники, представники ІППО.
Науково-методичний семінар «Корекційна допомога дітям із труднощами в навчанні».
Доповідачі: Бабяк Ольга Олексіївна, к.психол.н., завідувач відділу психолого-педагогічного
супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки та психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України; Баташева Наталія Іванівна, к.психол.н., старший науковий
співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту
спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Питання, що обговорюватимуться: корекційна робота з дітьми з порушеннями когнітивного
розвитку; консультаційна робота з батьками дітей з порушеннями когнітивного розвитку.
Цільова аудиторія: практичні психологи, корекційні педагоги спеціальних і інклюзивних закладів
середньої освіти.
02.04.2021 р., 10:00-11:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 222 890 1069, код доступу: 7MqEzn
Приєднатися:
https://us04web.zoom.us/j/2228901069?pwd=Q3NobWVkUXBaT3k1Rmo0cWdUTnZqZz09
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Онлайн-вебінар «Виховання зростаючої особистості в соціокультурному і смисловому
контексті».
Доповідачі: Журба Катерина Олександрівна, д.пед.н., с.н.с, головний науковий співробітник
лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем
виховання НАПН України; Харченко Наталія Вікторівна, к.пед.н., с.н.с, завідувач лабораторії
морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН
України; Сокол Любов Михайлівна, к.психол.н., старший науковий співробітник лабораторії
морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН
України; Пащенко Олена Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії морального,
громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
Орлова Ганна Вікторівна, аспірант Інституту проблем виховання НАПН України; Вороніна Ганна
Раїсівна, к.пед.н., старший науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та
міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України; Окушко Тетяна
Костянтинівна, д.пед.н., старший науковий співробітник лабораторії морального, громадянського
та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України; Шпиг Наталія
Олександрівна, д.пед.н., старший науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та
міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: концептуальні засади виховання смисложиттєвих цінностей у
школярів; соціальне партнерство в освіті; психологічна готовність до соціального партнерства; як
створити кошторис проєкту: практичні рекомендації; виховання Я-концепції молодших школярів;
планування життя в підлітків у сучасних умовах; успішні практики партнерства (на прикладі ВГДР
«Школа безпеки»); формування навичок соціальної комунікативності в членів дитячих громадських
об’єднань.
Цільова аудиторія: педагоги закладів освіти, працівники соціальної сфери, лідери громадських
організацій.
02.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 951 564 4838, код доступу: 9ktE7k
Дискусійна панель «Освіта Буковини: сучасні виклики, стратегічні рішення».
Проводить: Білянін Григорій Іванович, к.пед.н., доцент, в.о. директора Інституту післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області.
Доповідачі: Кошурба Григорій Григорович, завідувач НМЦ інформаційних технологій навчання
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Фесік Людмила Іванівна,
директор державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж»; Сушма
Анастасія Володимирівна, заступник директора з виховної роботи державного вищого навчального
закладу «Чернівецький політехнічний коледж»; Куриш Наталія Костянтинівна, к.пед.н., заступник
директора з навчальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;
Кадук Алла Миколаївна, методист НМЦ інформаційних технологій навчання Інституту
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Боднар Надія Сергіївна, директор
Клішковецької гімназії Клішковецької сільської ради Придністровського району Чернівецької
області.
Питання, що обговорюватимуться: імплементація дистанційних технологій в освітній процес
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; психологічний супровід
учасників освітнього в умовах сучасних викликів; формування особистості Нової української школи
в рамках демократичних змін.
Цільова аудиторія: керівники органів управління освітою, закладів освіти; викладачі закладів
фахової передвищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти; педагогічні
працівники.
02.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 257 810 6037; код доступу 371938
Приєднатися:
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https://us02web.zoom.us/j/2578106037?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS09LbEtlQT09
Круглий стіл у форматі вебінару «Інноваційна діяльність освітніх закладів як важливий
фактор забезпечення якості освіти».
Модератори: Друзь Лариса Всеволодівна, завідувач лабораторії педагогічної майстерності та
освітніх інновацій КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»; Шевченко Ілона Андріївна,
к.пед.н., доцент кафедри екології, природничих та математичних наук КЗВО «Вінницька академія
безперервної освіти».
Доповідачі: Пясецька Людмила Василівна, заступник директора з виховної роботи КЗ «Гуманітарна
гімназія № 1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради»; Шліхтенко Лідія Анатоліївна, заступник
директора з виховної роботи КЗ «НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6
Вінницької міської ради»; Слушний Олег Миколайович, директор КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 20 Вінницької міської ради».
Питання,
що
обговорюватимуться:
використання
медіа-ресурсу
як
інструменту
профорієнтаційної роботи з учнями старшої школи; міжнародна колабораційна діяльність в
інноваційному освітньому середовищі; розвиток професійної компетентності вчителів в контексті
підвищення якості освіти.
Цільова аудиторія: керівники закладів загальної середньої та початкової освіти, педагогічні
працівники закладів загальної освіти
02.04.2021 р., 14:00-15:00
Платформа: Googl Meet
Підключитися: з комп’ютера https://meet.google.com/mse-pnpc-bhp; з телефону mse-pnpc-bhp
Вебінар «Чому учням не цікаво та як тримати їх увагу, направляючи їх фокус на предмет
навчання? Дистанційний формат - не перешкода, це по-іншому, але не гірше».
Проводить: Заднипренко Максим Анатолійович, менеджер ТОВ «ВЕМА КІДС».
Питання, що обговорюватимуться: еволюція навчального процесу. Роль інтерактивного
обладнання на уроці. Як обрати обладнання та на що звернути увагу. Як використовувати
інтерактивне обладнання.
Цільова аудиторія: усім закладам освіти від початкової школи до університетів,
управлінням/департаментам освіти.
02.04.2021 р., 11:00-12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 265 803 0251, код доступу: 108062
Презентація «Авторські методики використання сенсорного, інклюзивного обладнання».
Проводить: Муравська Юлія Вікторівна, практикуючий, клінічний психолог, методист ТОВ
«ВЕМА КІДС».
02.04.2021 р., 12:00-13:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 265 803 0251, код доступу: 722464
Цільова аудиторія: буде цікаво та корисно усім бажаючим.

Відео-презентації
Майстер-клас «Розвиток пізнавальних процесів у дітей з особливими освітніми потребами».
Проводять: Самолюк Катерина Василівна, директор комунальної установи «Третій інклюзивноресурсний центр» Житомирської міської ради; Гонохіна Марія Олександрівна, практичний психолог
комунальної установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради; Крайник
Олена Вікторівна, вчитель-дефектолог (сурдопедагог) комунальної установи «Третій інклюзивноресурсний центр» Житомирської міської ради; Діжа Марина Сергіївна, вчитель-логопед
комунальної установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради;
Малашевська Світлана Анатоліївна, вчитель-дефектолог (олігофренопедагог) комунальної
установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради.
Питання, що обговорюватимуться: розвиток графомоторних навичок, підготовка руки до письма;
розвиток пізнавальних психічних процесів через відчуття власного тіла; розвиток мовно-рухового й
слухового аналізаторів у дітей з порушеннями слуху; автоматизація та диференціація звуку «ж»;
розвиток сенсорного сприймання через формування здатності розрізняти кольори.
38

Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів освіти (вихователі, асистенти вихователів,
вчителі, асистенти вчителів, практичні психологи, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, соціальні
педагоги), фахівці ІРЦ, батьки дітей з ООП.
Посилання для перегляду: http://nmc.zt.ua/ (розділи «Новини», «Сучасна освіта Житомира»).
Майстер-клас «Наступність і перспективність дошкільної та початкової освіти – дієвий засіб
формування в старших дошкільників основ знань наскрізних змістових ліній НУШ».
Проводять: Шиманська Галина Степанівна, завідувач Житомирським дошкільним навчальним
закладом № 39; Попова Тетяна Борисівна, вихователь Житомирського дошкільного навчального
закладу № 39; Ткачук Марія Миколаївна, вихователь Житомирського дошкільного навчального
закладу № 39; Ящук Тетяна Олександрівна, вихователь Житомирського дошкільного навчального
закладу № 39; Яковлева Леся Миколаївна, практичний психолог Житомирського дошкільного
навчального закладу № 39.
Питання, що обговорюватимуться: заклад дошкільної освіти і Нова українська школа:
перспективність і наступність як важливий дидактичний принцип; формування в ЗДО фундаменту
знань наскрізних змістових ліній НУШ; екологічна безпека та сталий розвиток: формуємо основи
екологічно доцільної поведінки дошкільників; підприємливість і фінансова грамотність як результат
сформованої економічної культури дошкільників»; громадянська відповідальність: сучасні підходи
в ЗДО; здоров’я і безпека як основа розвитку особистості дитини.
Цільова аудиторія: завідувачі, методисти й педагогічні працівники закладів дошкільної освіти,
вчителі початкових класів, батьки.
Посилання для перегляду: http://nmc.zt.ua/ (розділи «Новини», «Сучасна освіта Житомира»);
https://www.youtube.com/watch?v=bWtYwl497a0
Семінар «Упровадження сучасних засобів навчання в діяльність закладу позашкільної освіти».
Доповідачі: Борисенко Ігор Володимирович, директор Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва; Калігаєва Олена Павлівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; Андросова Вікторія
Миколаївна, завідувач відділу спортивно-технічної роботи Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва; Рижих Наталія Олександрівна, завідувач відділу організаційно-масової
роботи Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; Соломко Галина
Валеріївна, методист відділу початкового технічного моделювання та декоративно-ужиткової
творчості Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва.
Посилання для перегляду: https://youtu.be/SANB53zhK40
Майстер-клас «Монтаж не реверсивної схеми магнітного пускача з котушкою 220 Вольт».
Проводить: Панькова Вікторія Костянтинівна, майстер виробничого навчання державного
навчального закладу «Маріупольський центр професійно-технічної освіти».
Посилання для перегляду: https://www.youtube.com/watch?v=52FndcHzq3I
Віртуальна книжкова виставка «Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О.
Сухомлинського НАПН України: інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти і
науки».
Проводить: Бондарчук Оксана Борисівна, завідувач відділу зберігання фонду та обслуговування
користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського НАПН
України.
Посилання для перегляду:
https://drive.google.com/file/d/1SLCKChxZZyX6tiYxiPEuOcc3_ivi44hK/view?usp=sharing

Шановні пані та панове!
Слідкуйте за змінами та доповненнями в програмі роботи на офіційному сайті
виставки http://www.vsosvita.com.ua/index.php/uk/home/program
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