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Організаційний комітет конференції 

 

Баженков Є.В., в. о. директора ДНУ ІМЗО, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту. 

Биков В. Ю., директор ІІТЗН НАПН України, професор, академік НАПН 

України, доктор технічних наук. 

Литвинова С.Г., в.о. заступника директора з наукової роботи ІІТЗН 

НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник. 

Черній А.Л., ректор Рівненського ОІППО, кандидат політичних наук, 

доцент. 

Вєтров І. В.,  проректор із зовнішніх зв’язків і моніторингу якості освіти 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Басараба Н.А., завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних технологій 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Учасники конференції: 

 

▪ працівники департаментів, управлінь освіти обласних, районних 

державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного 

значення та ОТГ; 

▪ науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

післядипломної педагогічної освіти;  

▪ завідувачі та методисти районних, міських методичних кабінетів, 

методичних служб ОТГ;  

▪ науково-педагогічні та педагогічні працівники  ЗВО, ЗПТО, ЗПО, 

ЗЗСО, ЗДО;  

▪  представники державних інституцій та громадських організацій.  
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Адреса оргкомітету 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74 

Тел. (0362) 64-96-60 

E-mаil: do.roippo@ukr.net    

 

Інформація про ІХ Всеукраїнську інтерактивну науково-практичної конференцію 

розміщена на вебпорталі «Освіта Рівненщини» http://rivneosvita.org.ua  

та сайті Рівненського ОІППО roippo.org.ua 

Контактні особи 

Вєтров Іван Васильович, проректор із зовнішніх зв’язків і моніторингу 

якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, тел. 

(0362) 64-96-69, (організація конференції). 

Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформаційно-

комунікаційних технологій Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, тел.  (0362) 64-96-64, (зв'язок з учасниками). 

Ільницький Володимир Олегович, завідувач кабінету видавничо-

редакційної діяльності,  тел. (0362) 64-96-60 (підготовка друкованих матеріалів). 

 

Мова конференції 

Українська 

Формат проведення ІХ Всеукраїнської інтерактивної  

науково-практичної конференції  

інформаційно-освітнє середовище вебпорталу «Освіта Рівненщини»,  

сайту РОІППО 

 

mailto:do.roippo@ukr.net
http://rivneosvita.org.ua/
http://i.novashkola.ua/
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Регламент роботи ІХ Всеукраїнської інтерактивної  

науково-практичної конференції 

 

28.09.2020 р. – Відкриття  ІХ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної 

конференції (інтернет-офлайн режим). 

 

28.09. - 27.10.2020 р. – Компонент І. Робота ІХ Всеукраїнської інтерактивної 

науково-практичної конференції (інтернет-офлайн режим на сайті РОІППО розділ 

«Конференції»).  

 

20.10. – 27.10.2020р. – Компонент ІІ. Обговорення матеріалів ІХ Всеукраїнської 

інтерактивної науково-практичної конференції (у постерному режимі на 

вебпорталі «Освіта Рівненщини»). 

 

28.10.20200 р. – Компонент IІІ. Підсумкове пленарне онлайн-засідання ІХ 

Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції (трансляція з 

використанням відеохостингу  YouTube, канал «Кабінет ДО», за посиланнями: 

https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw.). 

 

 

    

 

 

 

 

http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php
http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php
http://rivneosvita.org.ua:8081/community/forum/index.php/forum1/topic456/
https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw
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Вітальні слова учасникам  

ІХ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної 

конференції 

Баженков Євген Володимирович, в. о. директора ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту (м.Київ). 

Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних 

технологій  і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, 

професор (м. Київ). 

Черній Алла Леонідівна, ректор Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук  (м. Рівне). 

Напрями роботи  

ІХ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної 

конференції 

- інформаційні технології в галузі освіти; 

- теоретико-прикладні основи побудови і функціонування 

електронних освітніх ресурсів; 

- формування ІКТ-компетентності педагога в системі неперервної 

освіти; 

- ІКТ як засіб підвищення якості освіти; 

- кібербезпека в освіті; 

- хмаро орієнтоване навчальне середовище закладу освіти. 
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КОМПОНЕНТ І. Робота VІІІ Всеукраїнської інтерактивної 

науково-практичної конференції (інтернет-офлайн режим на сайті 

РОІППО розділ «Конференції»).  

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті як наукова 

проблема 

Литвинова Світлана Григорівна, в.о. заступника директора 

з наукової роботи Інституту інформаційних технологій  і 

засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник  

 

Концепція відкритої науки та її використання у сучасних 

педагогічних системах  

Мар'єнко Майя Володимирівна, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій  і засобів 

навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук 

 

Цифрові наративи у педагогічній практиці 

Антощук Світлана Володимирівна, доцент кафедри 

відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій ДЗВО "Університет менеджменту освіти", 

кандидат педагогічних наук 

 

Організація навчальних проєктів у STEAM-орієнтованому 

освітньому середовищі закладу 

Сороко Наталія Володимирівна, завідувач відділом 

технологій відкритого навчального середовища Інституту 

інформаційних технологій  і засобів навчання НАПН України, 

кандидат педагогічних наук,  

http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php
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Дзекунова Ірина Володимирівна, соціальний педагог, вчитель 

технологій Броварської загальноосвітньої школи I - III  

ступенів №1 Київської області 

 

Особливості педагогічної взаємодії та різні види технологій 

дистанційного навчання здобувачів освіти 

Ляхоцька Лариса Леонідівна, професор кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

ДЗВО "Університет менеджменту освіти", кандидат 

педагогічних наук, 

Сварчевський Володимир Анатолійович, викладач 

Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

 

Експеримент: персональне середовище самоспрямованого навчання 

Богачков Юрій Миколайович, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій  і засобів 

навчання НАПН України, кандидат технічних наук, 

Ухань Павло Станіславович, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій  і засобів 

навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук 

 

Розвиток цифрової компетентності компетентності педагога в 

інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти 

Хмеляр Інеса Макарівна, начальник навчально-методичного 

відділу КЗВО "Рівненська медична академія", професор 

кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін, кандидат  

педагогічних наук 

 

Особливості застосування цифрових технологій під час навчальних 

занять в умовах Нової української школи 

Мельник Надія Адамівна, проректор з науково-методичної 

роботи Рівненського обласного інституту післядипломної 
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педагогічної освіти, доцент кафедри філософії, економіки та 

менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук 

 

Відкрите освітнє середовище закладів післядипломної освіти 

Демченко В’ячеслав Васильович, доцент кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

 

Особливості комунікації здобувачів освіти в інформаційно-

освітньому просторі 

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з наукової роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, доцент кафедри філософії, економіки та 

менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук 

 

Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності 

викладача закладу післядипломної освіти 

Михасюк Тетяна Володимирівна, доцент кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

 

Інформаційні технології в професійному розвитку науково-

педагогічних працівників 

Козакевич Антоніна Станіславівна, доцент кафедри 

філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат економічних наук 

 



9 

 

Електронні методичні матеріали на допомогу вчителям предметів 

природничо-математичного циклу 

Пінчук Ольга Павлівна, заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту інформаційних 

технологій  і засобів навчання НАПН України, старший 

науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, 

Соколюк Олександра Миколаївна, вчений секретар, старший 

науковий співробітник Інституту інформаційних технологій  

 

Можливості використання хмарних технологій у професійній 

діяльності викладачів 

Булгакова Світлана Миколаївна, викладачка Київського 

коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

 

Деякі аспекти використання електронних соціальних мереж для 

розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і 

науково-педагогічних працівників 

Яськова Наталя Василівна, молодший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій  і засобів 

навчання НАПН України 

 

Особливості підготовки тьютора дистанційного навчання в закладі 

вищої освіти 

Андрос Мирослав Євгенійович, старший викладач кафедри 

відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій ДЗВО "Університет менеджменту освіти" 

 

Особливості дистанційного навчання в закладі післядипломної 

освіти 

Паніна Лариса Анатоліївна, доцент кафедри суспільно-

гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту 
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післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних 

наук 

 

Дистанційний курс: структурно-технологічний аспект 

Лєснікова Юлія Василівна, завідувач відділу координації 

дистанційної освіти, стажування та пролонгованого 

підвищення кваліфікації комунального навчального закладу 

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 

 

Особливості управління дистанційним навчанням в закладі 

загальної середньої освіти 

Ворон Ольга Григорівна, доцент кафедри філософії, 

економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

 

Забезпечення освітнього процесу в закладі післядипломної освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання 

Собко Ганна Павлівна, методист кабінету навчальної 

роботи Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Використання онлайн-інструментів цифрового освітнього 

середовища вчителями іноземних мов 

Іванюк Ірина Володимирівна, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій  і засобів 

навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук 
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Mozabook як інструмент для змішаного та дистанційного навчання 

Косик Вікторія Миколаїіна, директорка Центру освітнього 

консультування, старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та технологій Київського 

університету ім. Бориса Грінченка 

 

Цифровий контент для дистанційного навчання у початковій 

школі. Проєкт "Смарт Кідс" 

Каплаушенко Ігор Миколайович, засновник видавництва 

«Розумники»  

 

Використання ЕОР для створення дидактичних матеріалів в 

освітньому процесі з математики 

Крутова Наталія Іванівна, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук (доктор філософії) 

 

Роль ІКТ-компетентності педагогічних працівників у контексті 

розвитку освітнього цифрового середовища 

Бура Лілія Ігорівна, вчитель інформатики Богодухівського 

навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 

заклад - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів" 

 

Формування поля креативності суб'єкта освітньої діяльності 

засобами ІТ-технологій 

Панасюк Ірина Леонідівна, методист Дубенського районного 

методичного кабінету Рівненської області 
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ІКТ як засіб створення дидактичних матеріалів для освітнього 

процесу 

Тимчина Ніна Сергіївна, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

Тимчина Віталія Ігорівна, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Використання можливостей сервісу WordWall у навчанні школярів 

Турик Ірина Ростиславівна, вчитель української мови та 

літератури Сарненського навчально-виховного комплексу 

"Школа-колегіум" імені Т. Г. Шевченка 

 

Використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

освітнього процесу з дисципліни "Українська мова" (на прикладі 

онлайн-платформи Zoom) 

Попазова Марія Іванівна, викладач Київського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну 

 

Створення і використання онлайн тестів KAHOOT на уроках 

біології 

Позднякова Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

ІКТ як засіб підвищення якості освіти на уроках фізики 

Крук Ганна Василівна, вчитель фізики Дубенської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 6 Дубенської 

міської ради Рівненської області 
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Сучасні методи формування інформаційної компетентності педагога 

Шмирук Надія Іванівна, методист кабінету освітнього 

адміністрування Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Створення якісного освітнього контенту за допомогою 

відеоредакторів в режимах онлайн та офлайн 

Огородник Ольга Петрівна, методист кабінету 

інформаційно-комунікаційних технологій Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Електронне портфоліо викладача закладу післядипломної освіти 

Люшин Микола Олександрович, доцент кафедри філософії, 

економіки та менеджменту освіти, завідувач кабінету 

освітнього адміністрування Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, 

Люшина Валентина Миколаївна, методист кабінету 

математики та технологій Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Цифрові онлайн-засоби в освітньому процесі закладу загальної 

середньої освіти 

Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету 

інформаційно-комунікаційних технологій Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,  

Горницька Оксана Вікторівна, методист кабінету 

інформаційно-комунікаційних технологій Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
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Організація дистанційного навчання в закладі загальної середньої 

освіти на засадах завдань Нової української школи 

Нестерук Галина Олександрівна, методист кабінету 

природничих предметів Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Особливості створення освітньої презентації викладача закладу 

післядипломної освіти 

Климко Лариса Василівна, методист кабінету освітнього 

адміністрування Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Компонент ІІ. Обговорення матеріалів ІХ Всеукраїнської інтерактивної 

науково-практичної конференції (у постерному режимі на веб-порталі 

«Освіта Рівненщини»). 

 

Компонент IІІ. Підсумкове пленарне онлайн-засідання ІХ 

Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції (засобами 

Google Meet із трансляцією на каналі YouTube «Кабінет ДО»), за 

покликанням: 

https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw.). 

 

1. Інтернет-комунікаційне обговорення проблематики інтерактивної 

конференції, включення основних даних опитування в роботу за 

компонентами та модулями (за результатами опитування учасників із 

проблемних питань). 

2. Пропозиції щодо вирішення проблемних питань, які будуть 

обговорюватися під час і після проведення ІХ Всеукраїнської 

інтерактивної науково-практичної конференції.  

 

 

http://rivneosvita.org.ua:8081/community/forum/index.php/forum1/topic456/
https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw
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ПРОГРАМА 

підсумкового пленарного онлайн-засідання IХ Всеукраїнської 

інтерактивної науково-практичної конференції із теми 

«Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти» 

28.10.2020 року 

 

Модератор від Інституту інформаційних технологій  і засобів 

навчання НАПН України: Литвинова Світлана Григорівна,            

в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних 

технологій  і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник  

Модератор від Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти: Вєтров Іван Васильович, проректор із зовнішніх 

зв’язків і моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Відкриття підсумкового пленарного онлайн-засідання  

та вітальне слово  

Вєтров Іван Васильович, проректор із зовнішніх зв’язків і 

моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Вітальне слово 

Литвинова Світлана Григорівна, в.о. заступника директора 

з наукової роботи Інституту інформаційних технологій  і 

засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник 
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Інформаційно-комунікаційні технології в освіті як наукова 

проблема  

Литвинова Світлана Григорівна, в.о. заступника директора 

з наукової роботи Інституту інформаційних технологій  і 

засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник 

 

Організація навчальних проєктів у STEAM-орієнтованому 

освітньому середовищі закладу  

Сороко Наталія Володимирівна, завідувач відділом 

технологій відкритого навчального середовища Інституту 

інформаційних технологій  і засобів навчання НАПН України, 

кандидат педагогічних наук 

 

Експеримент: персональне середовище самоспрямованого навчання  

Богачков Юрій Миколайович, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій  і засобів 

навчання НАПН України, кандидат технічних наук 

 

Методика використання сервісів хмаро орієнтованої системи 

підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи 

в науковому ліцеї 

Мар’єнко Майя Володимирівна, старший науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій  і засобів 

навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук 

 

Mozabook як інструмент для змішаного та дистанційного навчання 

Косик Вікторія Миколаїіна, директорка Центру освітнього 

консультування, старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та технологій Київського 

університету ім. Бориса Грінченка 
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Цифровий контент для дистанційного навчання у початковій 

школі. Проект "Смарт Кідс" 

Каплаушенко Ігор Миколайович, засновник видавництва 

«Розумники»  

 

Дистанційний курс: структурно-технологічний аспект 

Лєснікова Юлія Василівна, завідувач відділу координації 

дистанційної освіти, стажування та пролонгованого 

підвищення кваліфікації комунального навчального закладу 

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 

 

Формування поля креативності суб'єкта освітньої діяльності 

засобами ІТ-технологій в системі роботи методичної служби району 

Панасюк Ірина Леонідівна, методист Дубенського районного 

методичного кабінету Рівненської області 

 

ІКТ як засіб підвищення якості освіти на уроках фізики 

Крук Ганна Василівна, вчитель фізики Дубенської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 6 Дубенської 

міської ради Рівненської області 

 

Підбиття результатів підсумкового пленарного онлайн-засідання  

Вєтров Іван Васильович, проректор із зовнішніх зв’язків і 

моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 


